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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: ( 1 )  Mendeskripsikan kerja sistem EFI yang 

mengunakan manifold Absolute Pressure (MAP) pada putaran rendah. menengah 

dan tinggi. (2) Mendeskripsikan kerja sistem EFI yang mengunakan 124u.t~ Air 

FIOMJ Sen.ror (MAFS) pada putaran rendah. menengah dan tinggi. (3) Mengetahui 

tingkat kandungan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan yang 

mengunakan D-EFI dan L-EFI pada pada putaran rendah, menengah dan tinggi 

yang akan berguna dalam penjelasan materi sistem sensor pada pembelajaran 

Teknologi Ototronik. 

Penelitian ini mengunakan metode eksperimen. Untuk mengetahui kerja 

MAP dan MAFS dilakukan pengujian dengan mengunakan .scan fool. Sedangkan 

untuk mengetahui kandungan emisi yang ditimbulkan pada setiap putaran, di ukur 

dengan mengunakan Four Gas Analyzer. Penelitian ini dilakukan pada engine EFI 

yang mengunakan Man@ld AhsoIufe Pressure (MAP) dan Mu.ss Air Flow Sensor 

(MAFS). Target yang akan di capai pada penelitian ini adalah mempublikasikan 

kerja sistem L-EFT dan D-EFI serta mendapatkan bahan ajar yang sesuai lebih 

mendalam, sehingga mahasiswa mampu memahami konsep kerja sistem EFI 

secara komperhensif. 

Kata kunci: Electronic Fuel lnjeclion, A4anifi1ld Ahsoltrrc Pressure, !Mass Air 

Flow sensor, Scan tool, Four Gas Analyzer. Emisi Gas huung. 



Pada motor bensin, sistem pengaturan bahan bakar pada kendaraan 

bermotor telah mengalami peningkatan secara signifikan. Pengaturan tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan pola penyemprotan bahan bakar agar dapat 

bercampur dengan udara secara homogen. Campuran yang homogen pada ruang 

bakar dapat menyebabkan proses pembakaran yang lebih sempurna sehingga 

menghasilkan emisi gas buang lebih sedikit. 

Sistem EFI mengunakan konsep pencampuran udara dan bahan bakar 

terjadi pada saluran masuk (intake manifold) dengan mengunakan sebuah injektor 

untuk menyemprotkan bahan bakamya. Pola pengaruran saat penyemprotan bahan 

bakar ke dalam intake manifold diatur oleh sebuah Electronic C'ontrol Unit 

(ECU). ECU akan mendapatkan beberapa sensor untuk mcyemprotkan bahan 

bakar dengan saat dan jumlah yang tepat sesuai dengan putaran mesin. 

Perbandingan jumlah bahan bakar dan udara yang sesuai akan menyebabkan 

terjadinya pembakaran yang sempurna untuk menghasilkan tenaga yang optimal 

dan emisi gas buang yang ramah lingkungan. Hampir seluruh kendaraan terbaru 

telah mengunakan sistem EFI. 

Pada sistem EFI terdapat dua jenis sistenl yaitu L-EFI dan D-EFI. 

Perbedaan mendasar pada kedua sistem tersebut adalah pada L-EFI terdapat 

sebuah sensor pengukur jumlah udara yang masuk kedalam intake rn~ln~fi ld (Muss 

Air Flow Sensor). Sedangkan pada D-EFI terdapat sensor tekanan udara pada 

intake man fold (Man fold Absolute Pressure). 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya. baik 1-ang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang. maupun dana dari suniber lain yang 
relevan atau beke jasama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan ha1 ini. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Pimpinan Universitas. telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan 
penelitian tentang Analisa Kerja Manifold Absolute Pressure (MAP) pada D-EFI dun Mass 
Air Flows Sensor (MAFS) pada L-EFI serta Emisi yang dihasilknn oleh Kedwa Sistem 
EFI Tersebut, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Madya 
Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 20 1 2 Nomor: 679/UN35.2/PG/20 1 2 Tanggal 3 
Desember 20 1 2. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
pennasalahn pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting 
dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebi-iakan 
pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminnrkan ditingkat 
Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan ilmu pada 
umumnya dan khususnya peningkatan mutu stafakademik Universitas Negeri Padang. 

l'ada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
telah membantu terlaksananya penelitian ini. terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang 
menjadi objek penelitian, respcnden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu 
Lembaga PeneitianUniversitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima 
kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan mcmberi bantuan 
pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama 
ini, penelitian i~:i iidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan dan semoga 
kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

Desember 2012 
Penelitian 



HALAMAN PEN GESAHAN LAPAORAN PENELITIAN .................................. i 

.................................. LEMBARAN PENGESAHAN IDENTITAS PENELIT!AN ii 

ABSTRAK .................................................................................................................... iii 

RINGKASAN ......................................................................................................... iv 

PENGANTAR ......................................................................................................... v 

DAFTAR IS1 ........................................................................................... vi 
. . DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. VII 

DAFTAR TABEL ......................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................. ix 

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1 

BAB 11. TIN.JAUAN PUSTAKA .................................................................... 4 

BAB 111. TUJUAN LUARAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN .......... 14 

BAB IV. METODE PENELTTIAN ...................................................................... 15 

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 21 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN ............................................. 36 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 38 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 39 



DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Personalia Kegiatan ........................................................................... 39 

Lampiran 2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ................................................................. 40 

Lampiran 3 Riwayat Hidup ..................................................................................... 41 

Lampiran 4 Data Penelitian ............................................................................ 43 

Lampiran 5 Halaman Keterlibatan Mahasiswa ................................................... 46 

Lampiran 6 Foto-foto Penelitian ........................................................................... 47 

Lampiran 8 Daftar Hadir Seminar Hasil Penel tian .................................................. 50 



DAFTAR TAREL 

Tabel 1 . Spesifikasi mesin dengan 11-EFI .................................................. 16 

Tabel 2 . Spesifi kasi mesin dengan L-EFI .................................................. 17 

Tabel 3 . Hasil peng~iian MAP pada Toyota Avanza ...................................... 23 

Tabel 4 . Rata-rata hasil pengujian emisi gas buang pada M A P  .............. 24 

Tabel 5 . Masil peng~~jian MAFS pada Toyota lnnova ....................................... 27 

Tabel 6 . Rata-rata hasil pengujian emisi gas buang pada MAFS ............... 28 



DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1 . 

Gambar 2 . 

Gambar 3 . 

Gambar 4 . 

Gambar 5 . 

Gambar 6 . 

Gambar 7 . 

Gambar 8 . 

Gambar 9 . 

Gambar 10 . 

Gambar 1 1 . 

Tiga generasi sistem bahan bakar ................................................... 

Perbandingan torsi dan daya motor ................................................... 

........................... Sistem pengaturan bahan bakar pada sistem EFI 

Sistem D-EFI ....................................................................................... 

....................................................................................... Sistem L-EFI 

................................................... Sensor temperatur udara pada AFM 

Kerangka konseptual penelitian ................................................... 

Desain penelitian ........................................................................... 

Manifold Absolute Pressure (MAP) ................................................... 

Mass Air Flow Sensor (MAFS) ................................................... 

........................... Pengoperasian dan fungsi Mass Air Flow sensor 



RAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada motor bensin. sistem pengaturan bahan bakar pada kendaraan 

bermotor telah mengalami peningkatan sccara signilikan. Pengaturan tcrsebut 

bertujuan untuk mendapatkan pola pcnyemprotan bahan bakar agar dapat 

bercampur dengan udara secara homogen. Campuran yang homogen pada nlang 

bakar dapat menyebabkan proses pembakaran yang lebih sempuma sehingga 

menghasilkan emisi gas buang lebih sedikit. 

Gambar 1. Tiga generasi sistein bahan bakar 

Dari gambar 1 di atas dapat diketahui. awal rnetode pemasukan bahan 

bakar kedalam ruang bakar di pada Tahun 1970 hingga 1980 sistem pemasukan 

bahan bakar kedalam ruang bakar mengunakan sistem karburator. Sistem 

karburator mencampur udara dan bahan bakar terjadi di dalam karburator. Seiring 

dengan regulasi emisi gas buang, proses pencampuran udara dan bahan bakar 

mengalami peningkatan pola pengaturannya. Mulai pada Tahun 1970 an, sistem 

pencampuran udara dan bahan bakar melahirkan satu generasi pola pengaturan 

baru yang di sebut dengan Electronic Fuel Injection ( E F I )  (TTA: 201 0). 

Sistem EFI mengunakan konsep pencampuran udara dan bahan bakar 

terjadi pada saluran masuk (intake manifold) dengm mengunakan sebuah injektor 

untuk menyemprotkan bahan bakamya. Pola pengaruran saat penyemprotan bahan 

bakar ke dalam intake manifold diatur oleh sebuah Electronic Control Unit 



(ECU). ECU akan mendapatkan beberapa sensor untuk meyemprotkan bahan 

bakar dengan saat dan junilah yang tepat sesuai dengan putaran rnesin. 

Perbandingan jumlah bahan bakar dan udara yany sesuai akan menyebabkan 

terjadinya pembakaran yang sernpurna untuk menghasilkan tenaga yang optimal 

dan emisi gas buang yang ramah lingkungan. llampir seluruh kendaraan terbaru 

telah mengunakan sistem EFl. 

Pada pertengahan Tahun 1990 an. dengan tuntutan emisi gas buang 

kendaraan yang rendah, pola pengaturan pencampuran bahan bakar mengalami 

berkembang dengan munculnya Gusolin Direcl Injeclion (GDI). Pada sistem GDI, 

pencampuran udara dan bahan bakar terjadi langsung pada ruang bakar. Konsep 

kerja sistem GDI hampir sama dengan sistem pencampuran udara dan bahan 

bakar pada motor diesel. Hanya pada sistem GDI ini, proses pembakaran udara 

dan bahan bakar masing mengunakan busi sebagai penghasil percikan bunga api. 

Pada sistem EFI terdapat dua jenis sistem yaitu L-EFI dan D-EFI. 

Perbedaan mendasar pada kedua sistem tersebut adalah pada L-EFI terdapat 

sebuah sensor pengukur jumlah udara yang masuk kedalam inluke m ~ ~ n i f i l d  (Muss  

Air FIOMJ Sensor). Sedangkan pada D-EFI terdapat sensor tekanan udara pada 

inruke rnun~jbld (Munifbld A h.solzitc Pr~>s.rure). 

Pada kegiatan pembelajaran Teknologi Ototronik di Jurusan Otomotif 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang (FT UNP). Banyak mahasiswa yang 

bertanya tentang mana yang terbaik antara D-EFI dengan L-EFI bila di tinjau dari 

emisi gas buangnya. Selama ini telah di cari berbagai referensi kongrit tentang 

emisi yang dihasilkan dari kedua sistem EFI ini tertapi belum juga ditemukan. 

Pada kendaraan yang telah mengadopsi UERO 2 dan 3 banyak yang telah 

mengadopsi sistem EFI baik yang L-EFI maupun yang D-EFI. Dari permasalahan 

di atas maka pcrlu kiranya dilakukan kajian dalam bentuk penelitian secara lebih 

mendalam tentang kerja MAP (D-EFI) dan MAFS (L-EFI) serta emisi yang 

dihasilkan oleh kedua jenis sistem EFI tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimanakah kerja sistem EFI yang mengunakan Manifold Absolute 

Pressure (MAP) pada putaran rendah, menengah dan tinggi? 



2. Bagaimanakah kerja sistcm EFI yang mengunakan ,Mus.s Air I-- lo^: Sensor- 

(MAFS) pada putaran rendah. menengah dan tinggi? 

3. Ragaimanakah kandungan emisi gas buang yang dihasilkan oleh 

kendaraan yang mengunakan D-EFI dan L-EFI pada putaran rendah, 

menengah dan tinggi'? 

C. Asumsi Penelitian 

I .  Penelitian ini dilakukan pada mesin yang bekerja dengan normal yang 

mengunakan Manifold Absolute Pressure (MAP) dan Mass Air Flow 

Sensor (MAFS). 

2. Mesin dalam penelitian berada pada kondisi yang baik. Sebelum penelitian 

engine akan di lakukan lune zrp agar mendapatkan kondisi yang baik. 

3. Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian berada pada kondisi baik. 

karena akan dilakukan kaliberasi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

proses pengambilan data. 

4. Suhu dan sirkulasi udara yang menjadi tempat penelitian berada pada 

kondisi baik. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan kerja sistem EFI yang mengunakan M~mifi?ld ilbsolzrte 

Pressure (MAP) pada putaran rendah, menengah dan tinggi. 

2. Mendeskripsikan kerja sistem EFI yang mengunakan iML~s.s .,Iji- Flow 

Sensor (MAFS) pada putaran rendah. menengah dan tinggi? 

3. Mengetahui tingkat kandungan emisi gas buang yang dihasilkan oleh 

kendaraan yang mengunakan D-EFI dan L-EFI pada putaran rendah, 

menengah dan tinggi yang akan digunakan dalam kajian sistem FFI  secara 

lebih mendalam dalam penjelasan materi sistem sensor pada pembelajaran 

Teknologi Ototronik. 



BA13 I1  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Electronic Fuel Injection (EFI) 

Sistem injeksi elektronis yang lebih terkenal dcngan sebutan Electronic 

Fuel Injection (EFI), Volume penyemprotan bahan bakar dikontrol secara 

clektronik. Basis dari sistem ini mengalami banyak pengembangan dan juga 

banyak dipakai pada berbagai merek kendaraan. baik kendaraan keluaran 

Eropa, Jepang maupun Amerika. Bekerjanya in.jektor penyemprot bahan bakar 

diatur oleh sebuah Electronic Control Unit (ECU) yang lebih dikenal dengan 

ECM (Electronic Control Module) (Daihatu: 201 0). 

Perangkat pengontrol elektronik ini menerima beberapa masukan dari 

sensor-sensor antara lain sensor volume dan suhu udara yang masuk ke intake 

manifold, suhu air pendingin, beban dan putaran motor, posisi katup gas dan 

lain-lain sehingga volume penyemprotan bahan bakar dapat disesuaikan secara 

tepat berdasarkan berbagai masukanlinput yang diterima oleh EClJ tersebut. 

Contoh beberapa kendaraan yang menerapkan prinsip injeksi elektronis adalah 

daihatsu Xenia, toyota avanza, innova, mitsubishi lancer dan lain sebagainya. 

Prinsip dasar sistem bahan bakar pada mesin EFI adalah Sistem aliran 

bahan bakar dengan tekanan kerja tertentu melalui pompa bensin mensuplai 

bensin dari tangki, sampai ke injektor. 1n.jektor menyemprotkan bensin ke 

setiap saluran masuk silinder motor, dengan jumlah bahan bakar yang 

disesuaikan dengan kebutuhan unjuk kerja (performa) motor. Electronic 

Control Unit (ECUIECM) befingsi  mengatur volume penyemprotan bensin 

berdasarkan masukan dari sensor-sensor seperti sensor putaran, beban motor, 

situasi kerja (pengendalian motor), suhu air pendingin dan suhu udara masuk 

serta variabel lainnya (Junisra: 2009). 

1. Keuntungan sistem EFI bila di banding dengan karburator 

a. Tanpa karburator memungkinkan saluran masuk/isap silinder motor 

dibuat lebih rata rian sama panjang, dengan demikian setiap silinder 

akan menerima jumlah campuran bahan bakar yang sama, akibatnya 

putaran motor lebih halus. 



b. Konstruksi ruang bakar dan kepala slinder memungkinkan untuk lebih 

disempumakan, agar effisiensi volumetrik motor lebih meningkat. 

untuk menambah torsi dan d a ~  a motor 

c. Perbandingan campuran bensin udara yang dibakar dapat diusahakan 

selalu mendekati perbandingan campuran yang ideal dengan demikian 

emisi gas buang relatif lebih bersih. 

d. Bila kadar racun pada emisi/gas buang dapat dipcrkecil karena 

campuran bensin dan udara dapat diatur mendekati perbandingan 

campuran yang ideal, secara otomatis bukan saja torsi serta daya motor 

dapat lebih meningkat akan tetapi pemakaian bensin tentu juga lebih 

hemat. 

Perbandingan torsi dan daya motor antara kendaraan EFI dan 
karburator 

Nm tW 

0 

Gambar 2. Perbandingan torsi dan daya motor 

Pada sistem EFI daya dan torsi cenderung naik seiring dengan 

meningkatnya putaran mesin. Sedangkan pada karburator torsi dan daya 

maksimal tejadi pada putaran 4000 Rpm. Setelah melewati 4000 Rpm 

akan mengalami penurunan, artinya pada saat putaran tinggi dan bila 



kendaraan mendapatkan beban maka akan menyebabkan penurunan 

kekuatan dan kecepatan engine. I'idak jarang saat terjadi penurunan daya 

pada sistem karburator di tandsi dcngan ~nunculnya asap hitam dari 

knalpot karena penyesuaian campuran bahan bakar dan udara pada ruang 

bakar tidak selalu sempurna (Gunadi:2010). 

3. Sistem pengaturan bahan bakar pada sistem EFI 

Gambar 3.  Sistem pengaturan bahan bakar pada sistem EFI 

Pada saat kunci kontak pada posisi ON. maka akan ada supply arus 

menuju ke ECU. Injektor dan pompa bensin. Ketika pada posisi ON 

pompa injeksi akan running (hidup) selama dua detik untuk mendapatkan 

supply bahan bakar pada pipa pembagi, agar pada saat kunci kontak pada 

posisi ST, engine dapat hidup dengan mudah. Pada saat mesin hidup 

pompa injeksi mengalirkan bahan bakar melewati saringan bahan bakar 

dan pipa pembagi. Pipa pembagi berfugsi sebagai sebagai pembagi bahan 

bakar ke masing-masing injektor. 

Untuk mengatur tekanan pada sistem EFI, terdapat regulator 

tekanan. Regulator tekanan akan mengalirkan bahan bakar return 

(kembali) ketangki bahan bakar apabila tekanan berlebih pada pipa 

pembagi. Untuk menyemprotkan bahan bakar kedalam intake manifold di 



atur oleh ECU. Sehingga saat ECU memberikan masukan arus maka 

injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake menifold. 

Leo priyandoko (2009) nlen.ielaskan kriteria sistem EFI 

berdasarkan letak penginjeksiannj-a dapat di bagi menjadi 3, yaitu: 

a. Throttle Body Injection (TBI) 

b. Port Injection atau Multiple point Injection (MPI) 

c. Direct Injection atau Gasoline Direct Injection (GDI) 

Sedangkan berdasarkan cara penginjeksiannya. sistem EFI dapat di 

klasifikasikan menjadi 2, yaitu: 

a. Continues time injection 

b. Pulse time injection 

Berdarkan cara pengukuran udara masuk ke dalam inlake rnuniji5ld EFI 

dapat di bagi menjadi : 

a. D -  EFI 

b. L - EFI 

B. D-EFI 

Dztacron I 
w 

r9 make 
mao~Po!d~ E n g ~ n e  R.P M 
vacuum 

B 

Gambar 4. Sistem D-EFI 

Huruf D pada sistem D-EFI berasal dari bahasa jerman Druck yang 

artinya tekanan. Pada sistem D-EFI terdapat 2 sensor yang khusus untuk 

mengukur tekanan dan suhu udara yang akan masuk ke dalam intake 

manifold. Perhatikan gambar 4 sistem D-EFI di atas. Udara yang masuk ke 

dalam intake manifold akan akan di deteksi oleh rnan!fold ubsolufe sensor 

atau Mangold Absolute Pressure (MAP). Selanjutnya hasil pembecaan 



tekanan yang dilakukan oleh MAP, akan di kirimkan ke ECU sebagai input 

tekanan udara yang ada pada in~uke rnunifold. Setelah mendapatkan masukan 

dari MAP. ECU akan mengolah untuk nlenyuplai bahan bakar ke dalam intake 

manifold. 

Adanya pembacaan tersebut dapat menyebabkan campuran udara dan 

bahan bakar pada setiap putaran sesuai dengan kebutuhan, sehingga akan 

berpengaruh pada kesempumaan proses pembakaran pada ruang bakar. 

Kesempurnaan pembakaran pada ruang bakar akan berakibat pada besarnya 

daya dan moment yang dihasilkan oleh sebuah mesin. Selain itu 

kesempurnaan pembakaran akan berakibat pada rendahnya emisi gas buang 

yang dihasilkan oleh mesin tersebut (Junisra: 201 0). 

Pada sistem D-EFI juga terdapat satu sensor yang bekerja sebagai 

pengindera suhu udara yang masuk ke dalam inlake mctnjfold yaitu Intake Air 

Temperature Sensor ( IAT) .  IAT memberikan informasi pada ECU akan 

besarnya suhu udara pada inrake manij'bld. Parameter udara yang masuk juga 

akan menentukan besarnya bahan bakar yang akan di berikan injektor menuju 

inlake manifild. Pada saat udara dingin, jumlah bahan bakar yang akan 

diberikan pada saat pembakaran akan semakin banyak, sedangkan pada saat 

udara yang masuk kedalam intake rnunifi)l~l panas maka ECU akan 

mengurangi jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan. Banyaknya bahan 

bakar yang disemprotkan pada saat suhu udara yang masuk dingin berfungsi 

untuk mempermudah terjadinya pembakaran. Sedangkan pada saat udara yang 

masuk kedalam intake manifold panas, jumlah hahan bakar yang 

disemprotkan sedikit bertujuan untuk menghidari campuran kaya pada saat 

pembakaran. 



C. L-EFI 

Ails 
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Gambar 5. Sistem L-EFI 

Sistem L-EFI terdapat satu komponen yang berfungsi sebagai pembaca 

jumlah udara dan tekanan yang masuk kedalam intake manifold. Sehingga 

pada sistem ini ECU akan membaca jumlah udara yang masuk kedalam intake 

manifold bukan tekanan udaranya. Setelah ECU mendapatkan informasi dari 

Mass Air Flol-v Meter (MAFS) atau Air Flol-t* Meter (AFM), ECU akan 

mengolah unt~ik menyemprotkan bahan bakar melalui in-jektor ke dalarn intake 

manifold sesuai dengan besa~nya jumlah udara yang masuk ke dalam intuke 

manifold (Toyota: 20 10). 

Pada AFM juga terdapat satu sensor untuk mengindera besarnya suhu 

yang masuk kedalam intake rnnnifold. Perhatikan gambar 6 di bawah ini: 

Gambar 6. Sensor temperatur udara pada AFM 

Jadi pada sensor AFM. selain volume udara yang akan di informasikan 

kepada ECU, besarnya temperatur udara yang masuk kedalam intake menifold 



juga merupakan parameter untuk ECU dalam upaya menjaga keseimbangan 

bahan bakar yang akan disemprotkan kedalam ruang intake munifold. 

Keseimbangan antara jumlah bahan bakar dan udara yang ada pada intake 

rnuniJbld akan menjamin daya dan moment yang dihasilkan oleh kendaraan 

meningkat. 

D. Emisi Gas Ruang Kendaraan Bermotor 

Gas buang motor bensin jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan 

motor diesel, gas buang motor bensin pada umumnya tidak terlihat oleh mata 

namun sangat membahayakan untuk kelangsungan hidup manusia. 

1 )  Motor bensin lebih dominan unsur CO, HC, dan Pb. 

2) Motor diesel lebih dominan unsur SO2 dan unsur Carbon yang 

menimbulkan kepekatan asap knalpot. 

1. Karbon Monoksida (CO) 

Emisi karbon monoksida (CO) dari motor pembakaran dalam 

dikendalikan terutama oleh rasio udarahahan bakar. CO maksimum 

dihasilkan ketika motor beroperasi dengan campuran gemuk (Gambar I ) ,  

seperti ketika motor mulai dihidupkan pada kondisi dingin atail ketika 

melakukan akselerasi. CO (Carbon monoksida) tidak benvarna dan tidak 

beraroma, gas ini terjadi bila bahan bakar atau unsur C tidak mendapat ikatan 

yang cukup dengan 0 2  artinya udara yang masuk ke ruang silinder kurang 

atau suplai bahan bakar berlebihan. 

Bila kandungan pada suatu ruangan mencapai 3000 ppm (part per 

million) dalam waktu 30 menit. karena s ~ f a t  CO mudah beradaptasi dengan 

darah, dan kandungan CO pada darah akan menolak oksigen yang dibutuhkan 

oleh darah sehingga tubuh kekurangan o:,sigen dan tamallah riwayatnya. 

Menurunkan kemarnpuan berpikir, melemahkan refleksi tubuh, radang 

tenggorokan, menurunkan aktivitas, jika menghirup udara dengan CO 0,3 % 

dapat mengakibatkan kematian. 

2. Hidrokarbon (HC) 

Pembentukan emisi hidrokarbon (HC) dipengaruhi komponen asli 

bahan bakamya, geometri ruang bakar dan parameter operasi motor. Jika 

emisi HC memasuki atmosfir, beberapa diantaranya bersifat karsinogen 



(carsinogenic) sebagai penyebab penyakit kanker. HC (Hidro Carbon) warna 

kehitam-hitaman dan beraroma cukup tajam, gas ini terjadi apabila proses 

pembakaran pada ruang bakar tidak berlangsung dengan baik atau suplai 

bahan bakar berlebihan. Gangguan pada sistem pengapian gejala utamanya. 

Gas ini dapat mengakibatkan iritasi pada mata. hidung dan tenggorokan 

(ISPA) dan pada akhimya nleninlbulkan penyakit yang serius. 

3. Karbon Dioksida (C02) 

Karbon Dioksida (CO?: Carbon Dioxide) merupakan hasil proses 

pembakaran motor bensin, Gas C 0 2  sangat berguna bagi tumbuhan pada 

proses asimilasi, dimana subtansi C 0 2  berubah menjadi 0 2  setelah proses 

asimilasi. C 0 2  bersifat menyerap panas sehingga apabila berlebihan akan 

meningkatkan suhu yang ada di permukaan bumi. 

Semakin tinggi substansi C 0 2  dalam gas buang mengidentifikasikan 

bahwa semakin pembakaran dalam motor. 'Sebaliknya semakin rendah kadar 

C 0 2  dalam gas buang menandakan bahwa efesiensi pembakaran tidak bagus 

dan berarti pula kinerja mesin tidak bagus. Akibat lainnya : kadar CO dan HC 

meningkat dan konsumsi bahan bakar meningkat. Kadar C 0 2  diukur dalam 

satuan % volume. Rata-rata kadar C 0 2  pada motor 4 tali dalarn kondisi 

normal: motor dengan karburator : 12 - 15 % vol, motor dengan EFI : 12 - 16 

% vol, motor EFI dengan catalitic converter : 12 - 17 % vol. 

4. Pb (Timah hitam) 

Pb tidak benvarna dan tidak beraroma, memiliki berat jenis lebih berat 

dari udara, partikel ini terdapat ~ ? d s  semua bahan bakar yang menggunakan 

timbal, sepeni bensin premium dan premix. Pb sangat berbahaya bagi 

kelangsungan hidup hidup generasi penerus. karena partikel Pb melayang pada 

ketinggian kurang dari 1 meter di atas permukaan tanah. dan konsumennya 

adalah anak-anak, partikel ini akan merusak jaringan otak anak dan 

menurunkan tingkat kecerdasan. 

5. No, (Nitrogen oksida) 

No, tidak berwarna dan tidak beraroma, gas ini terjadi akibat panas 

yang tinggi pada ruang bakar akibar proses pembakaran, sehingga kandungan 

nitrogen pada udara berubah men-jadi Nox. Gas Nox mempunyai berat jenis 



yang lebih kecil dari udara dan mengambil tempat di awan dan menimbulkan 

hujan asam yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan. 

6. Partikulat asap (Smoke) 

Partikulat asap benvama hitam keabu-abuan dari hasil pembakaran 

motor diesel, ha1 ini terjadi karena kurangnya suplai udara yang akan 

bersenyawa dengan bahan bakar, tekanan pembukaan injektor rendah, saat 

penginjeksian tidak tepat dan beban yang berlebihan. Partikel asap ini dapat 

menyebabkan iritasi mata, saluran pernapasan, tenggorokan dan gejala 

kangker. 

E. Penelitian Relevan 

Gunadi (201 0). Meneliti Pengaruh Waktu Pengapian (Injection Timing) 

Terhadap Emisi Gas Buang pada Mobil dengan Sistem Bahan Bakar Injeksi 

(EFI). Dari penelitiannya Perubahan timing pengapian akan mempengaruhi 

kandungan emisi yang dihasilkan. Untuk bahan bakar bensin, memundurkan 

pengapian akan berdampak pada menurunnya emisi gas buang. Ketika 

pengapian dimajukan, maka HC meningkat drastis. Sedangkan pertamax. 

memundurkan pengapian juga akan menurunkan IIC. namun kenlungkinan 

akan menurunkan tenaga, sedangkan memajukan pengapian tidak terlalu 

meningkatkan HC. Sedangkan untuk CO, memajukan timing akan 

meningkatkan CO, memundurkan timing akan menurunkan CO. 

F. Kerangka Konseptual 

L-EFI a 
Kerja sistem, pada 
putaran rendah, putaran rendah, 

sedang tinggi 

LFj6 Ernisi 

Y UP band Fng ksbn brja bat k D- 
EFI d e n p n  L-EFI  Maupun gas 

buang~yafng dlhasilka~ 

Gambar 7. Kerangka konseptual penelitian 



Penelitian ini dilakukan pada mesin yang menerapkan sistem D-EFI 

dan L-EFI, yang memiliki karakteristik yang sama, menufacti~r (produsen) 

yang sama sehingga memiliki karakteristik pengaturan secara programing 

pada ECU memiliki kesamaan. Analisa kinerja dilakukan pada berbagai 

putaran, dari putaran rendah, sedang dan tinggi. Seiring dengan analisa kerja 

sistem D-EFI dan L-EFI juga dilakukan pengujian emisi gas buang pada 

kecepatan yang sama saat analisa kerja sistem sehingga akan didapatkan 

sinkronisasi (kesesuaian) antara kerja dan emisi gas buang yang dihasilkan 

oleh kendaraan tersebut. Untuk menarik kesimpulan maka dilakukan analisa 

baik kerja sistem maupun emisi yang dihasilkan oleh kendaraan uji coba. 



BAB 111 

TUJUAN LUARAN DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN 

A. Luaran Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, target luaran yang direncanakan adalah: 

1. Hasil penelitian akan di terbitkan pada jurnal SAINTEK yang ada di UNP. Publikasi 

ini akan memberikan pengetahuan pada semua insan pembelajaran dalam upaya 

mendapatkan referensi secara lebih komperhensif saat mendalami sistem pengaturan 

pada sistem EFI. 

2. Bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Otomotif dalam upaya 

mengangkat seminar tentang sistem pengaturan bahan bakar sistem EFI, sekaligus 

sebagai ajang untuk mempublikasikan hasil penelitian yang telah di lakukan. 

3. Bahan pendalaman materi pada mata kuliah Ototronik. 

B. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada: 

1.  Peneliti 

Mcmperdalam pengetahuan tentang kerja sensor-sensor sistem EFI. sehingga 

saat memberikan pembelajaran pada materi Teknologi Ototronik dapat rnemberikan 

penjelasan secara mendalam pada mahasiswa yang bermuara pada pemahaman 

mahasiswa akan lebih meningkat dengan aplikasi-aplikasi sistem sensor yang tclah di 

lakukan penelitian. 

2. Mahasiswa 

Bagi mahasiswa akan menjadi referensi untuk lebih memahami keqja sistem 

EFI. Pada ma5ssiswa-mahasiswa tahun akhir hasil penelitian ini dapat juga 

bermanfaat sebagai referensi tambahan jika ingin melakukan penelitian tentang sistem 

EFI pada skripsin jii. 

3. Khalayak umum 

Bagi khalayak umum. hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai 

pengembangan pengetahuan pada sistem EFI, sehingga pada saat mereka melakukan 

rroubble shooting pada sistem EFI, lebih mudah dan dapat mengurangi waktu untuk 

pemecahan masalah yang terjadi pada sistem EFI yang sedang mereka tangani. 



BAH IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen, dimana peneliti mengu.ji langsung pada peralatan yang diteli ti 

untuk mendapatkan data. Data kesja sistem D-EFI dan L-EFI akan dilakukan 

dengan mengunakan .rean tools  dan pengujian emisi gas buang dilakukan 

dengan .four gas unulyzer untuk mendapatkan kandungan emisi gas buang, 

yaitu: C02, CO, FIC, dan Oz. 

B. Desain Penelitian 

Menglurnpulkasl k h a n  dan 

Menbuat lrapsmn 
penelitian 

Gambar 8. Ilesain penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari mengumpulkan bahan dan 

peralatan. Setelah bahan dan peralatan penelitian disiapkan rencana 

pelaksanaan peneli tian temiasuk tanggal penelitian, perninjaman labnratorium 

penelitian dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang membantu dalam 

mensukseskan pelaksanaan penelitian. setelah waktu dan tempat penelitian 

ditetapkan dengan waktu yang jelas, maka pelaksanaan penelitian dapat di 

lakukan. Pelaksanaan di lakukan dengan diharapkan tidak menggangu 

aktivitas yang sedang berjalan di laboraturium tempat penelitian. 

Setelah penelitian di lakukan pencatatan hasil penelitian dalam bentuk 

tabulasi data dilakukan dengan memperhatikan keakurasian pengarnbilan data. 



Untuk mendapatkan data yang mendekati sempurna. pengu-iian dilaliukall 

lebih dari satu kali. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan alat ukur 

atau kesalahan pembacaan alat ukur (paralak). Setelah mendapatkan hasil 

penelitian. maka peneliti akan mengambil rata-rata dari beberapa pengujian 

tersebut untuk menghidari kesalahan dalam pengukuran data. Setelah 

mendapatkan rata-rata data. peneliti akan menganalisis data untuk 

mendapatkan kesimpulan yang terbaik. 

C. Peralatan dan Bahan Penelitian 

1 .  Peralatan 

Untuk mendapatkan hasil kerja penelitian akan kerja MAP (D-EFI) dan 

MAFS (L-EFI) akan dilakukan dengan ~nengunakan scwt ~ool.  sedangkan 

untuk melakukan pengujian kandungan emisi gas buang (Co, HC. Co2. 02) 

akan dilakukan dengan Four gu.v anaijlzer-. 

2. Bahan Penelitian 

Bahan penelitian (peralatan penelitian) pada penelitian ini adalah 

a. Mesin 

Mesin yang akan digunakan pada penelitian ini memiliki spesitikasi 

sebagai berikut : 

1 )  D-EFT untuk ke j a  M.4P 

Spesifikasi mesin yang mengunakan sistem D-EFI adalah 

seperti pada tabel 1 dibawah. Aplikasi dari spesifikasi mesin di 

bawah adalah pada Toyota Avanza keluaran tahun 2009. 

Tabel 1.  Spesifikasi mesin dengan D-EFI 

K3-DE 
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so E T K  
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~ u n  T r a n u s r w d  DU 

90 a f a u  MCI. EZesTvnbal 

APL 53 aEaw SL. S A E  2 0 W - 5 0  

ILLE RO 3 



2) L-EFI untuk kerja MAFS 

Spesifikasi mesin yang mengunakan L-EFI adalah seperti 

pada tabel 2 di bawnh ini. Aplikasi dari spesitikasi mesin di ba~vah 

adalah pada Toyota Innova keluaran tahun 2009. 

Tabel 2. Spesifikasi mesin dengan L-EFI 

Kedua spesifikasi mesin diatas tidak merniliki perbectaan Jang 

signifika untuk dianalisa kinerja proses sisteni EFI (dengan MA]' dan 

MAFS) serta kandungan emisi gas buang yang akan dihasilkann1.a. 

Walaupun kedua mesin ini memiliki perbedaan volume silindernya. kedua 

mesin ini sama-sama memenuhi regulasi emisi UERO 3 yang sudah 

dilengkapi dengan Ifariable Valve Timing lnielegenf (VVTI). Sehingga 

dapat diartikan kedua mesin ini berbeda bentuk tetapi satu produsen 

dengan karakteristik mesin yang sama. 

b. Kunc-kunci (tools) 

c. Bensin 

d. Feller gauge 

e. Injektor 

f. Scan Tools 

g. Four Gas Analyzer 
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D. Waktu dan Tempat Penelitian 

1.  Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun 2012 

atau setelah proposal penelitian ini mendapat persetujuan untuk 

pembiayaannya serta mendapatkan persetujuan untuk melakukan 

penelitian di labor Jurusan Otomotif FI' UNP. 

2. Tempat penelitian 

Tempat penelitian direncanakan akan dilakukan di labor jurusan Teknik 

Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang (FT UNP). 

E. Teknik Pengambilan Data 

a. Kerja MAP (D-EFI) 

Untuk mengetahui kerja MAP (D-EFI) dilakukan dengan mengunakan 

scan tool. Yang selan-jutnya akan hasil pembacaan akan dimasukkan ke 

dalam tabel di bawah ini: 

b. Kerja MAFS (L-EFI) 

Untuk mengetahui kerja MAFS (L-EFI) dilakukan dengan mengunakan 

scan tool. Yang selanjutnya akan hasil pembacaan akan dimasukkan ke 

dalam tabel di bawah ini: 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Kecepatan 
mesin 
750 
1200 
2000 
3000 
4000 
5000 

Pembacaan 
2 

Pembacaan 
1 

Kecepatan 
mesin 
750 
1200 
2000 
3000 
4000 
5000 

Pembacaan 
3 

Pembacaan 
1 

Rata-rata 
hasil 

Pembacaan 
2 

Pembacaan 
3 

Rata-rata 
hasil 



c. Untuk emisi gas buang 

Untuk mendapatkan hasil emisi gas buang dilakuan dengan mengunakan 

forrr gus unu!vzer dengan pencatatan hasil sebagai berikut: 

F. Teknik Analisa Data 

a. Teknik analisis kerja MAP (D-EFI) dan MAFS (L-EFI) 

Teknik analisis kerja MAP dan MAFS dilakukan dengan analisis 

deskriptif pada hasil pengujian dengan memperhatikan kerja yang terjadi 

pada masing-masing sistem EFI dan putaran mesin. 

b. Teknik analisis kandungan emisi gas buang 

Data penelitian ini kemudian dianalisis seberapa besar pengaruh 

dari kerja MAP dan MAFS pada kandungan emisi gas buang kendaraan 

dengan menggunakan uji beda yaitu t test. Untuk mengetahui tingkat 

signifikan antara kedua sistem EFI tersebut, maka data tersebut dihitung 

dengan analisa uji t. Untuk mengetahui taraf signifikan kedua hasil uji 

tersebut akan di bandingan dengan harga tabel pada taraf signifikan 5 % 

apabila diperoleh harga t hitung yang melebihi harga t tahlc. 

G. Teknik penjamin keabsahan data 

Keabsahan data yang diperoleh di lapangan diperiksa dengan 

menggunakan teknik-teknik yang disarankan oleh Lincoln and Guba dalam 

mahir (2007) yaitu keterpercayaan, dapat dipertanggungjawabkan dan 

kepastian atau objektif. Dalarn ha1 keterpercayaan, yang dilakukan penzliti 

adalah: (1) perpanjangan keikutsertaan, maksudnya adalah lamanya peneliti 



berada pada latar penelitian sampai mendapatkan data yang jenuh dengan 

tujuan untuk meningkatkan dera-iat kepercayaan data yang dikumpulkan dan 

yang telah terkumpul. (2)  Ketckunan pcnganlatan. maksudnya untuk 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang benar-benar relevan 

dengan permasalahan. Peneliti melakukan pengamatan yang cermat dan teliti 

pada kerja kedua sistern EFI dan pengujian emisi gas buang yang dihasilkan 

oleh mesin uji. (3) Data pembanding, yaitu teknik pemeriksaan keahsahan data 

yang memanfaatkan data atau hasil kajian dari luar data tersebut. Peneliti akan 

melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan sistem EFI 

dan pengujian yang di lakukan, beberapa sumber yang akan menjadi altematif 

adalah dealer daihatsu (PT. Capella medan) dan dealer toyota (AUTO 2000). 

Pihak dealer juga di jadikan teman sejawat dalam kajian penelitian dan akan 

menganalisis melalui diskusi service advisor perusahan. Teknik ini dilakukan 

dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam 

bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat yang mempunyai 

pengetahuan tentang pokok penelitian. Selanjutnya dapat dipertanggung 

jawabkan dalam paradigma positivistik sama artinya dengan reliabilitas. 

Teknik penjarnin keabsahan data scla~~~jutnya adalah kepastian. artinya 

data yang peneliti peroleh rnerupakan data yang dapat dikonfirmasikan 

kembali pada sumbernya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda. Untuk itu, segala data yang diperoleh didokumentasikan dalam 

catatan lapangan yang dapat dijejaki langkah penelitiannya dan selan-jutnya 

dikemas dalam bentuk matrik untuk dijadikan acuan dalam menarik 

kesimpulan. 



BAB V 

HASlL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1 .  Tempat, Perbaikan dan Perawatan Sebelum Penelitian 

Penelitian dilakukan pada morkshop Otomotif Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Padang (F:T 1JNP) dengan tidak mcnganggu proses 

pembelajaran berlangsung. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu 

anggota tim mempersiapkan segala peralatan dan bahan yang akan digunakan 

pada penelitian. Pada mesin yang akan digunakan pada penelitian terlebih 

dahulu dilakukan service and mainlenunce pada mesin demi menjaga kondisi 

mesin tetap baik selama pengambilan data penelitian. Adapun scrvicc dan 

perawatan yang dilakukan pada mesin sebelum penelitian adalah: 

a. Menganti oli mesin 

Pergantian oli dilakukan dengan tujuan untuk menjaga suhu niesin pada 

saat penelitian. Suhu mesin yang sabil dan sesuai dengan kondisi kerja 

akan menghasilkan emisi gas buang yang sesuai dengan kondisi. Selain itu 

gesekan dan kerusakan yang terjadi akibat pelumasan dapat dikurangi. 

Dengan demikian selama penelitian memungkinkan mendapatkan hasil 

yang optimal dalam rangka menjawab rumusan penelitian. 

b. Mcngccck kondisi mesin 

Pengecekan kondisi mesin dilakukan dengan tnengunakan scrrn lool.~. Hal- 

ha1 yang dilakukan pengecekan pada mesin adalah error code, ke j a  sistern 

bahan bakar, kerja sensor-sensor pada mesin. Dalam pengecekan yang 

telah dilakukan semua komponen yang telah di cek menunjukkan masih 

bekerja dengan baik dan normal. Sehingga perbaikan tidak perlu 

dilakukan. 

c. Membersihkan saringan udara, busi dan saringan bahan bakar 

Membersihkan saringan udara bertujuan untuk mendapatkan suplai udara 

dalam ruang bakar stabil dan keseimbangan pembakaran antara udara, 

bahan bakar dan panas dapat terjadi secara seimbang. sehingga emisi gas 

buang yang dihasilkan sesuai dengan kondisi mesin. Sehingga analisa 



yang dilakukan dalam n~cndapatkan hasil penclitian akurat. Membersihkan 

busi bertujuan untuk ~nendapatkan lentikan bunga api dari busi sesuai 

dengan besarnnya arus j.ang di tin1 but kan oleh coil. Sedangkan 

membersihkan saringan bahan bakar bertujuan untuk nlendapatkan aliran 

bahan bakar >ang akan disemprotkan oleh injektor pada intake manifold 

dapat sesuai dengan standar. Kesesuaian tersebut men-jamin proses 

pembakaran dalam ruang bakar menjadi sempurna dan sesuai dengan 

kondisi. 

d. Membersihkan kondisi mesin 

Membersihkan kondisi mesin bertujuan untuk menjaga kesetabilan semua 

sistem yang mendukung kerja mesin. Hal ini juga menghindari terjadinya 

kerusakan atau tergangunya sensor mesin yang di timbulkan oleh adanya 

kotoran-kotoran yang menempel. 

2. Manifold Absolute Pressure (MAP) 

Manf'Jbld Absolzite Pressure atau juga disebut Mtmifbld pressure 

sensor digunakan dengan EFI tipe D ~ ~ n t u k  menyensor tekanan udara yang 

masuk kedalam ruang bakar. Ini adalah salah satu sensor penting pada EFI 

tipe D. Dengan maksud IC dibangun ke dalam sensor ini, nrnnifbld 

pressure sensor mendeteksi intake manifold presszire sebagai sinyal PIM. 

motor ECU kemudian menentukan waktu injeksi dasar dan basic ignition 

advance angle pada dasar sinyal PIM. Sebagaimana ditunjukkan pada 

ilustrasi, silicon chip dikombinasikan dengan vnclirrnl chuinher- yang 

dijaga pada vacum yang ditentukan digabungkan ke dalam sensor unit. 

Satu sisi chip dipaparkan ke intake manifold presszire dan sisi 

lainnya dipaparkan ke internal vacuum chamber. Karena itu. koreksi 

kompensasi ketinggian tinggi (high-altitude compensation correction) 

tidak diperlukan karena intake rnanlfold pressure dapat diukur dengan 

akurat bahkan ketika ketinggian berubah. Perubahan di intake man{fold 

pressure menyebabkan bentuk silicon chip berubah, dan nilai hambatan 

chip berfluktuasi sehubungan dengan sudut defonnasi. Sinyal voltase ke 

dalam yang mana fluktuasi nilai harnbatan diubah dengan IC adalah sinyal 

PIM. 
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Gambar 9. Manifold Absolute Pressure (MAP) 

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sehagai berikut: 

Tabel. 3. Hasil pengujian MAP pada Toyota Avanza 

Pada beberapa pengujian yang telah dilakukan di atas, dapat 

diketahui bahwa meningkatnya putaran mesin akan mengakibatkan 

No 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

Pembacaan 
3 

28 

26 

27 

25 

2 6 

2 7 

Kecepatan 
mesin 

750 

1200 

2000 

3 000 

4000 

5000 

Pembacaan 
1 (Kpa) 

30 

26 

2 7 

2 6 

28 

2 8 

Pembacaan 
3 ( K P ~ )  

2 9 

2 7 

26 

2 5 

2 6 

2 7 

Rata-rata 
hasil 
( K P ~ )  - 
29,OO 

26.33 

26.67 

25,33 

26.67 

27,33 



terjadinya penurunan kevacuman pada saluran intake manifold. Pada 

kecepatan rendah (750 rpm) kevacuman udara yang melalui MAP adalah 

rata-rata adalah 29.00 Kpa. pada putaran menengah (2000 rpm) 

kevacumannya 26.67 Kpa. dan pada putaran tinggi (5000 rpm) kevacuman 

udara yang melalui MAP sebesar 27.33 Kpa . Hal ini terjadi karena pada 

putaran rendah katup throttle masih dalam posisi menutup, sedangkan 

pada putaran menengah dan tinggi katup throttle sudah mulai terbuka. Hal 

ini mempengaruhi besarnya kevacuman yang terjadi pada saluran masuk 

yang tetdeteksi oleh sensor MAP. 

Sedangkan emisi gas buang yang di timbulkan oleh MAP adalah 

sebagai beri kut : 

Tabel 4. Rata-rata hasil pengujian emisi gas buang pada MAP 

Dari pengujian emisi gas buang dj atas dapat di ketahui kadar Co 

akan semakin mengecil seiring dengan meningkatnya putaran mesin. Pada 

kendaraan yang mengadopsi UERO 3 kadar Co sebaiknya sangat kecil 

sekali. Sedangkan kadar HC juga semakin mengecil siring denpan 

meningkatnya putaran mesin. Pada putaran rendah kadar HC tinggi di 

mungkinkan proses pembakaran dalam ruang bakar terjadi tidak 

sempurnn. Kesempurnaan pembsksran aksn menghasilkan kadar HC yang 

semakin kecil. Pembakaran yang baik sebaiknya menghasilkan kadar C 0 2  

lebih besar. Hal tersebut dikarenakan proses pembakaran dalam ruang 

bakar yang hasilkan HzO dan Co2, kadar ini dibutuhkan oleh tumbuh- 

tumbuhan untuk berfotosintesis. Sedangkan mesin yang menghasilkan 

pembakaran lebih baik akan menghasilkan timbul air pada lubang 

knalpotnya. 



Jika dilihat dari kadar 0, yang dihasilkan oleh emisi gas 

menandakan adanya kebocoran pada sistem mufler atau sistem 

penibakaran didalani ruang bakar yang tidak sempurna. Jika pada sisteni 

pembakaran rnenghasilkan Oz yang meningkat dan timbul asap dari sistem 

pembakaran. menandakan adanya ketidak scmpurnaan pembakaran di 

dalam ruang bakar. Sistem niesin harus dilakukan pengecekan untiik 

menghidari te jadinya kerusakan secara lebih parah. 

3. Mass Air Flow Sensor (MAFS) 

Mus.~ Air . j l o ~ j  ,!!ensor (Air- Flo~1 Meter) adalah satu jenis sensor 

yang memiliki peranan penting dalam mendukung kerja sistem ECU pada 

sebuah mesin. Sensor ini digunakan pada sistem EFT tipe I-. MAFS 

digunakan untuk mendetcksi massa atau volumc udara yang masuk ke 

dalam intake manifold (saluran masuk udara pada mesin). Sinyal dari 

MAFS digunakan oleh ECU unti~k menghitung banyaknya jumlah bahan 

bakar yang akan disemprotkan ke dalam inlcrke mun@ld. 

Gambar 10. Mass Air Flow sensor (MAFS) 

Pentingnya pendeteksian banyaknya udara yang masuk kedalam 

ruang bakar sangat mementukan dengan banyaknya bahan bakar yang 

akan disemprotkan ke dalam ruang bakar. Perbadingan antara udara dan 

bahan bakar dalam pembakaran sempurna, dapat menghasilkan tenaga 

mesin maksimal. ECU dengan akurat akan mengontrol udara d m  bahan 

bakar yang akan di semprotkan ke dalam ruang bakar. Terdapat berapa 



kontriksi pada MAFS yaitu : lior wire type, vane, kurmun vortuke opti.c. 

type. 

Seperti ditunjukkan dalam ilustrasi gambar di atas. konstruksi tipe 

I7ot-rtsire akan Mass air flo~t- .wn.c.or sangat sederhana. MAFS yang kecil 

dan ringan sebagaimana ditunjukkan di ilustrasi di kiri adalah tipe plug-in 

yang dipasang di saluran udara. dan menyebabkan bagian saluran masuk 

udara mengalir melalui area deteksi. Sebagaimana ditunjukkan pada 

ilustrasi, sebuah hot-wire dan tlw-mistor, yang digunakan sebagai sensor. 

dipasang pada area deteksi. Dengan mengukur langsung intake uir muss. 

ketepatan deteksi ditingkatkan dan hampir tidak ada tahanan intake udara. 

Sebagai tambahan, karena tidak ada mekanisme khusus, meteran ini 

mempunyai daya tahan yang sangat baik. Airflow meter yang ditunjukkan 

pada ilustrasi juga mempunyai sensor temperatur masuk dalam saluran 

masuk terpadu. 

Gambar 1 1.  Pengoperasia dan fungsi hlass Air Flow sensor 

Garnbar di atas menunjukkan bahwa arus mengalir ke hot-wire 

(alat pemanas) menyebabkannya jadi panas. Ketika udara mengalir di 

sekitar kawat, hof-wire didinginkan sesuai dengan mussa air. intake. 



Dengan lnengendalikan arus yang mengalir ke hot-wire untuk menjaga 

temperatur hor-wire tetap. arus menjadi sebanding dengan rnussu uir 

infrrke. ~Mu.v.su uir intrlke kemudian dapat diukur dengan mendeteksi arus. 

Dalam ha1 tipe hol- ire. arus ini diubah menjadi tegangan yang kemudian 

di output ECU motor dari terminal VG. 

Pada spesitikasi arus yang masuk ke hot wire pada MAFS grafik 

gambar di atas menun-jukkan semakin besar arus yang masuk ke dalam hot 

wire semakin besar udara yang akan dimasukkan ke dalam intake 

manifold. Bila supplay udara yang masuk kedalam ruang bakar lebih 

banyak, ha1 ini menandakan bahwa kendaraan sedang berakselerasi untuk 

meningkatkan putaran mesin. 

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil pengujian MAFS pada Toyota Innova 

Pada beberapa pengujian yang telah dilakukan di atas. dapat 

diketahui bahwa meningkatnya putaran mesin akan mengakibatkan 

peningkatan jumlah udara yang masuk ke dal:lm ruang bakar. Pada 

kecepatan rendah (750 rpm) suplai udara yang melalui MAFS adalah rata- 

rata adalah 2,37 g d s e .  Hal ini terjadi karena putarm rendah mesin hanya 

membutuhkan pembakaran untuk putaran dan tidak membutuhkan torsi 

yang besar untuk kinerja mesinnya. 

Meningkatnya jumlah udara yang masuk memalui M AFS berada 

pada kecepatan tinggi. Pada putaran tinggi, mesin membutuhkan 

pembakaran lebih cepat, sehingga suplai udara dalam ruang bakar akan 

meningkat untuk menyeimbangkan putaran mesin dengan hasil putaran 

yang seharusnya dihasilkan oleh mesin pada kecepatan tinggi. 

N o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kecepatan 
mesin 

750 

1200 

2000 

3000 

4000 

5000 

Pembacaan 
I (g mlse) 

2,51 

3,42 

5,61 

8,lO 

15,45 

20,45 

Pembacaan 
2(gm/se) 

2,13 

4,51 

5,65 

9,03 

16,02 

22,50 

Pembacaan 
3(gmlse) 

2,46 

4,05 

6,05 

8,95 

15,60 

21,03 

Rata-rata 
hasil 

(g rnlse) 
2,37 

3,99 

5,77 

8,69 

15,69 

21.33 



Sedangkan emisi gas buang yang di timbulkan oleh MAFS adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 6. Rata-rata hasil pengujian emisi gas buang pada MAFS 

Dari pengujian emisi gas buang di atas dapat di ketahui kadar Co 

akan semakin mengecil seiring dengan meningkatnya putaran mesin. Pada 

kendaraan yang mengadopsi UERO 3 kadar Co sebaiknya sangat kecil 

sekali. Sedangkan kadar HC juga semakin mengecil siring dengan 

meningkatnya putaran mesin. Pada putaran rendah kadar HC tinggi di 

mungkinkan proses pembakaran dalam ruang bakar terjadi tidak 

sempurna. Kesempurnaan pembakaran akan menghasilkan kadar tlC yang 

semakin kecil. Pembakaran yang baik sebaiknya menghasilkan kadar C 0 2  

lebih besar. Hal tersebut dikarenakan proses pembakaran dalam ruang 

bakar yang hasilkan H 2 0  dan Coz, kadar ini dibutuhkan oleh tumbuh- 

tunlbuhan untuk berfotosintesis. Sedangkan mesin yang menghasilkan 

pembakaran lebih baik akan menghasilkan tin~bul air pada lubang 

knalpotnya. 

Jika dilihat dari kadar O2 yang dihasilkan oleh emisi gas 

menandakan adanya kebocoran pada sistem mufler atau sistem 

pembakaran didalam ruang bakar yang tidak sempurna. Jika pada sistem 

pembakaran menghasilkan Oz yang meningkat dan timbul asap dari sistem 

pembakaran, menandakan adanya ketidak sempurnaan pembakaran di 

dalam ruang bakar. Sistem mesin harus dilakukan pengecekan untuk 

menghidari te rjadinya kerusakan secara lebih parah. 



B. Yernbahasan 

I .  Pengujian Manifold Absolute Pressure (MAP) 

a. Pengujian Kerja Manifold Absolute Pressure (MAP) 

Pengujian Kerja MAP 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1 
I 

Putaran Mesin (Rpm) 1 

L . 

Dari hasil pengujian kerja MAP, terlihat pada gambar di atas, pada 

putaran idle (750 rpm) kevacuman yang terjadi pada saluran masuk 

sebesar 29 Kpa, dan akan mengalami pcnurunan menjadi 26.33 Kpa pada 

saat putaran mesin dinaikan pada putaran 1200 rpm. Kevacuman aka11 

semakin berkurang jika putaran terus dinaikkan men-jadi 3000 rpm, 

kevacuman yang terjadi menjadi 25,33 Kpa. Namun demikian kevacuman 

akan bertambah jika putaran mesin dinaikan men-jadi 3000 rpnl dan 5000 

rpm, seperti terlihat pada gamliar di atas. Dengan demikian kerja dari 

MAP sangat dipengaruhi oleh besarnya kevacuman yang terjadi pada 

saluran masuk, dan perubahan besarnya pembukaan katup trottle. 

Besarnya perubahan kevacuman yang terjadi pada saluran masuk 

ini dideteksi oleh sensor MAP. dimana melalui terminal PIM (pressure 

inrake manipold) dikirim besarnya perubahan tegangan kerja ke ECU, 

perubahan tegangan kerja pada PIM dijadikan acuan untuk mengatur 

besarnya jumlah bahan bakar yang akan disemprotkan oleh injektor dan 

saat pengapian pada busi. 



b. Pengujian Kandungan Ernisi C 0 2  Engine EFI dengan MAP 

Hasil Pengujian Kandungan Coz 
Engine dengan MAP 

Putaran Mesin (Rpm) 

Mengacu pada tabel pengujian di atas, dapat digambarkan dimana 

besarnya CO2 akan semakin rneningkat dengan semakin bertambahnya 

putaran mesin. Hal ini menggan~barkan kondisi mesin yang digunakan 

dalam penelitian ini masih dalam kondisi yang baik. Pada putaran 700 rpm 

besamya kandungan CO? nya sebesar 10.25% dan saat putaran tinggi 

(5000 rpm) besarnya kandungan C02 nya 1 1.90%. Besamya kandungan 

CO2 pada mesin yang sudah menggunakan sistem injeksi bahan bakar 

bensin (electronic .fuel injection) yaitu I 0  - 16 %. Besarnya kandungan 

COz yang diukur dengan menggunakan four gas  analyzer. menjadi 

indikator sebuah mesin m;lqih baik atau tidak. Semakin tinggi kadar nilai 

C02 menunjukan efesiensi pembakaran yang terjadi di dalam silinder. Jika 

sebuah motor bensin kandungan C02 nya dibawah 10 %, menunjukkan 

mesin tersebut sudah tidak baik kondisinya. 

Apabila kandungan C02 nya tinggi. maka kandungan emisi CO. 

HC dan 0 2  nya akan rendah, tetapi sebaliknya. Jika kandungan C02 nya 

rendah (dibawah lo%), makan kandungan emisi CO, HC, dan 0 2  nya 

akan menjadi tinggi. Indikator dalam pengujian emisi gas buang motor 

bensin adalah dengan melihat kandungaq CO? nya terlebih dahulu. 

selanjutnya kita melihat kandungan emisi yang lainnya. 

! 



c. Pengujian Kandungan Emisi CO Engine EFI dengan MAP 

Hasil Pengujian Kandungan CO [%I 
Engine dengan MAP 

Putaran Mesin (Rpm) 

Berdasarkan hasil pengujian kandungan CO grafik di atas. dapat 

terlihat kandung CO akan semakin menurun dengan bertambahnya putaran 

mesin. Standar besarnya nilai CO untuk mesin yang sudah menggunakan 

sistem injeksi bahan bakar bensin (EFI) adalah 0 - 2%. Hal ini berarti 

kondisi engine yang digunakan dalam penelitian ini masih dalam kondisi 

yang baik. Hal ini karena kandungan nilai CO nya masih dibawah dari 

nilai yang ditentukan. 

d. Pengujian Kandungan Emisi HC Engine EFI dengan MAP 

Has!! Pengujian Kandungan HC [ppm) I 
Engine dengan MAP 

300,oo -- -- -- -- -. - - - 7 -  - -- 
I 

I 1 I 

2000 3000 4000 5000 6000 1 
Putaran Mesin (Rpm) 

pp-..---------.--..p-p--- - L 1°00 



Mengacu pada grafik hasil pengujian kandungan HC diatas. dapat 

dijelaskan bahwa besarnya kandungan HC akan semakin menurun dengan 

bertambahnya putaran mesin. Pada putaran idle (700 rpm) besarn\a 

kandungan HC 247 ppm. sedangkan pada putaran tinggi (5000 rpm) 

besamya kandungan HC 14.67 pprn. Besamya standar kandungan Hidro 

Carbon pada mesin dengan sistem injeksi bahan bakar bensin adalah 0 - 

200 ppm (maksimal 200 ppm). Dnri data diati~s dapat terlihat pada putaran 

idle kandungan HC lebih besar dari nilai standar, ha1 ini menun-jukan 

kualitas pembakaran belum sempuma. Besamya nilai kandungan HC 

dopengaruhi oleh kualitas sistem pengapian, jika kandungan IIC nya 

tinggi, maka sistem pengapian pada kendaraan tersebut mengalami 

kerusakan. 

e. Pengujian Kandungan Emisi 0 2  Engine EFJ dengan MAP 
.-- ~ 

I-- - -  . .  . - . 
I 

Hasi l  Pengujian 0 2  (w) Engine dengan MAP 1 ! 
0,60 --.- ~- . . - . . . ~- .. -~ ~ 

Putaran Mesin (Rpm) I 
Berdasarkan tabel pengujian kandungan 0 2  diatas, pada putarar. 

idle (750 rpm) Kandungan 0 2  nya adalah 0,54 % dan pada putaran tinggi 

(5000 rpm) 0 2  nya adalah O,16%. Standar besamya nilai 0 2  untuk motor 

bensin yang sudah dengan sistem in-jeksi bahan bakar adalah 0 - 2%. Hal 

terjadi dalam silinder sempuma. Jika kandungan 0 2  nya di atas 2% berarti 

te rjadinya campuran kurus pada proses pembakaran motor, dimana jumlah 

udara yang dibakar lebih banyak dari jumlah bensin yang disemprotkan 

oleh injektor. 



2. Pengujian Mass Air Flow Sensor (MAFS) 

a. Pengujian Kerja Mass Ais Flow Sensor (MAFS) 

Pengujian Kerja MAFS A 

Putaran Mesin (RpM) I 

Mengacu pada pengujian yang telah dilakukan di atas. dapat 

diketahui bahwa meningkatnya putaran mesin akan mengakibatkan 

peningkatan jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar, besarnya 

hisapan yang dilakukan oleh piston. Pada kecepatan rendah (750 I-pm) 

suplai udara yang melalui MAFS adalah rata-rata adalah 2,37 grnlse. Hal 

ini terjadi karena putaran rendah mesin hanya membutuhkan pembakaran 

yang relatif rendah, dimana putaran tidak membutuhkan torsi yang besar 

untuk kinerja mesinnya. 

Meningkatnya jumlah udara yang masuk memalui MAFS berada 

pada kecepatan tinggi. Pada putaran tinggi (5000 rpm), kecepatan aliran 

udara yang masuk melewati saluran masuk semakin cepat yaitu 21,33 

gmlse, pada putaran tinggi mesin membutuhkan pembakaran lebih cepat, 

sehingga suplai udara dalam ruang bakar akan meningkat untuk 

menyeimbangkan putaran mesin dengan hasil putaran yang seharusnya 

dihasilkan oleh mesin pada kecepatan tinggi. 



b. Pengujian Kandungan Emisi C 0 2  Engine EFI dengan MAFS 

Hasil Pengujian Co2[%] Engine dengan MAFS 

I I 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 I 

Putaran Mesin (Rpm) I 

c. Pengujian Kandungan Emisi CO Engine EFI dengan MAFS 

I 
- - 

I 

Hasil Pengujian C O  [%I Engine dengan MAFS I 

i 

Putaran Mesin ( Rprn) 



d. Pengujian Kandungan Emisi HC Engine EFI dengan MAFS 

I 
Hasil Pengujian HC [ppm) Engine dengan MAFS 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Manifold Absolute Presstrre (MAP) digunakan pada EFI tipe D unti~k menyensor 

tekanan udara yang masuk kedalam ruang bakar. MAP adalah salah satu sensor penting pada 

EFI tipe D. Pada beberapa pengujian yang telah dilakukan di atas. dapat diketahui bahwa 

meningkatnya putaran mesin akan mengakibatkan terjadinya penurunan kevacuman pada 

saluran intake manifold. Pada kecepatan rendah (750 rpm) kevacuman udara yang melalui 

MAP adalah rata-rata adalah 29.00 Kpa, pada putaran menengah (2000 rpm) kevacumannya 

26.67 Kpa. dan pada putaran tinggi (5000 rpm) kevacuman ildara yang melalui MAP sebesar 

27,33 Kpa. 

Mass AirJIow Sensor (Air Flow Meler) adalah satu jenis sensor yang memiliki peranan 

penting dalam mendukung kerja sistem ECU pada sebuah mesin. Sensor ini digunakan pada 

sistem EFI tipe L. MAFS digunakan untuk mendeteksi massa atau volume udara yang masuk 

ke dalam intake manifold (saluran masuk udara pada mesin). Sinyal dari MAFS digunakan 

oleh ECU untuk menghitung banyaknya junilah bahan bakar yang akan disemprotkan ke 

dalam intake mangold. Hasil pengujian dapat diketahui bahwa meningkatnya putaran mesin 

akan mengakibatkan peningkatan jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. 

Dari pengujian emisi gas buang di atas dapat di ketahui kadar Co akan semakin mengecil 

seiring dengan meningkatnya putaran mesin. Pada kendaraan yang n~engadopsi I JERO 3 

kadar Co sebaiknya sangat kecil sekali. Sedangkan kadar HC juga semakin mengecil siring 

dengan meningkatnya putaran mesin. Pada putaran rendah kadar HC tinggi di mungkinkan 

proses pembakaran dalam ruang bakar terjadi tidak sempurna. Kesempurnaan pembakaran 

akan menghasilkan kadar HC yang semakin kecil. Pembakaran yang baik sebaiknya 

menghasilkan kadar COz lebih besar. Hal tersebut dikaretlakan proses pembakaran dalarn 

ruang bakar yang hasilkan H 2 0  dan Co2, kadar ini dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk 

berfotosintesis. Sedangkan mesin yang menghasilkan pembakaran lebih baik akan 

menghasilkan timbul air pada lubang knalpotnya. 



B. Saran 

1. Penelitian ini disarankan agar dapat dilanjutkan dengan pengan~bilan data yang lebig 

beragam dengan menggunakan lebih banyak motor yang dijadikan sampcl penelitian. 

sehingga dapat mernberikan masukan >.ang lebih baik. 

2. Penelitian ini dapat dilan-jutkan dengan meneliti sensor-scnsor lainnya pada motor bensin 

yang menggunakan sistem bahan bakar in-jeksi bensin elektronik (elcclronic .fire/ 

injectionlEFI), pada jenis I,-EFI dan D-EFI lainnya. 



DAFTAR PUSTAKA 

Daihatu. (2010). Engine Step I Tr.uining. Jakarta. PT Daihatsu Astra Motor 

Gunadi. (2010). Penguruh Wuktu Pengupicm (Jgniriort Tirnrning) Trrhudup Erni.si 
Gus Buung Pudu Mohil Dengun Si.srern Buhcrn Bukur EFI. Yogyakarta. 
Hasil Penelitian Di Universitas Negeri Yogyakana. 

Iman Mahir. (2007). Meto~Ie Pent.liricrn. I'adang: Makalah Di Sajikan Pada 

Pelatihan Penelitian Di Pusat Pengembangan llmiah dan Penelitian 
Mahasiswa LJniversitas Negeri Padang (PPTPM IJNP) 4 Januari 2007. 

Junisra Syam. (2009). Sistern hnl?un h~rkur EFJ. Jakarta. PT. TTA International 

Leo priyandoko. (2009). Sistern EFI. Jakarta. Di Sajikan Pada Pelatihan Sistem 
EFI di Jakarta. 

TTA. (201 0). Dusur-Dasur Sistern EFJ. Jakarta: PT. TTA International 

Toyota. (201 0). Training Engine Step I. Jakarta. PT. Toyota Astra Motor 



Lampiran 1 .  Personalia Penelitian 

1.  Ketua Peneliti 

Nama : Wawan I'unvanto, S.Pd, MT 
NIP : 19840915201012 1006 
Golongan : 111 b 
Mata Kuliah : Teknologi Ototronik 
Pendidikan : S I UNI' I'adang 

S2 IJP Jakarta 
Bidang Keahlian : Teknik Otomotif dan Teknik Mesin 
Waktu untuk Penelitian : 15 jam/minggu 

2. Anggota 

a. Nama lengkap : Toto Sugiarto, S.Pd, M Si 
NIP : 1973021 3 199903 1 005 
Golongan : I11 d 
Mata Kuliah : Teknologi Ototronik 
Pendidi kan : S 1 IKIP Padang 

S 2 Universitas Andalas 
Bidang Keahlian : Teknik Otomotif 
Waktu untuk Peneliatian : 10 jamlminggu 

b. Nama : Donny Fernandez 
NIP :19790118200312 1003 
Golongan : I l l  b 

Mata Kuliah : Polusi Lingkungan 
Pendidi kan : SI  UNP Padang 

S2 UGM Yogyakarta 
Keai~lian : Teknik Otomotif dan llmu Lingkungan 
Waktu untuk Peneliatian : 10 jamlminggu 



Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

-- 

N o 

1 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

KEGIATAN 

2 

Persiapan penelitian 

Pclaksanaan 
penelilian 

Pengambilan Data 
Penelitian 1 

Pengambilan Data 
Penelitian 2 

Pengambilan Data 
Penelitian 3 

Analisa Data 

Penyusunan laporan 
peneli tian 

Seminar Hasil 
Penelitian 

Perbaikan Laporan 
Penelitian 

Publikasi Ilmiah 

Des 

10 

- 

Mei 

3 

Juni 

4 

Juli 

5 

Agust 

6 

JADWAL 

Sept 

7 

Okt 

8 

Nov 

9 



Lampiran 3. Riwayat Hidup 

a. Ketua Penelitian 

Nama 
NIP 
Golongan 
Mata Kuliah 
Pendidikan 

Keahlian 
Kode dosen 
Alamat 

HP 

: Wawan Purwanto 
: 19840915201012 1006 
: I I I  b 
: Teknologi Ototronik 
: S1 UNI' Padang 

SZ UP Jakarta 
: Teknik Otomotil'dan l'eknik Mesin 
: 5527 
: J1. Partengangan 15 J, ATB. Padang 25 13 1 

: 0852 1667 3036 

Pengalaman penelitian 
1. Pengaruh penerapan auto idle pada excavator pada kinerja mesin excavator (EC 21 0 

B LC) 
2. Pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Listrik dan Elektronika Otomotif Jurusan Teknik Otomotif FT UNP 

Pengalaman pengabdian pada masyarakat 
1 .  Pelatihan sistem EFI pada guru-gun1 SMK se-sumatera barat di RL,P"T Padang 
2. Pelatihan pola pengendaraan. service dan sistenl EFI pada guru dan siswa se- 

kabupaten Solok selatan 

Artikel ilmiah yang pernah diterbitkan 
I .  Pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada ma:a kuliah 

Listrik dan Elektronika Otomotif Jurusan Teknik Otomotif FT UNP 

b. Anggota 

Nama lengkap 
NIP 
PangkatIGolongan 
Jabatan fungsional 
Fakultas/Jurusan 
Mata Kuliah 
Kode Dosen 
Alamat 
Alarnat rumah 

: Toto Sugiarto, S. Pd, M. Si 
: 132222394 
: Penata TK. I!III d 
: Assisten Ahli 
: Teknik otomotif 
: Teknologi Ototronik 
: 5526 
: Jurusan teknik otomotif FT UNP 
: Komplek, Jabal Rahrnah Lestari A8 Sungai Sapih. 
Padang 

: 081261016012 

Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan 
1. Perencanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun di Provinsi Sumatera Barat. 



2. Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Barat : 
"Suatu usaha untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia Rerkualitas di Masa depan" 

3. Analisis dan Perencanaan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pendidikan 
di Kabupaten Bungo 

Pengalaman pengabdian pada masyarakat : 
1 .  Pelatihan Servis Sepeda Motor Bagi Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. 
2. Pelatihan pola pengendaraan. service dan sistem EFI pada guru dan siswa se- 

kabupaten Solok sclatan 

C. Donny Fernandez, S. Pd, M. Sc 

Nama 
NIP 
Jabatan akademik 
Mata Kuliah 
Pendidikan 

Keahlian 
Kode dosen 
Alamat 

HP 

: Donny Fernandez 
:19790118200312 1003  
: Assisten Ahli 
: Polusi Lingkungan 
: S1 UNP Padang 
Sz UGM Yogyakarta 

: Teknik Otomotif dan Ilmu Lingkungan 
: 5520 
: Cemara I Blok AA 5 G . Pangilun PDG 
: 0813633661 96 

Pengalaman penelitian 

1 .  Pengaruh variasi kecepatan terhadap emisi gas buang pada toyota a\.anza 

2. Pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada mnta kuliah 

Listrik dan Elektronika Otomotif(LE0) Jurusan l'eknik Otomotif F1' UNP. 

Pengalaman pengabdian pada masyarakat 

1. Pelatihan seperda motor pada pen~uda puti~s sekolah di Air Tawar Barat Padang 

2. Pelatihan Air Conditioner (AC) mobil untuk guru-guru SMK se kota padang 

Pengalaman publikasi ilmiah 

1. Pengaruh variasi kecepatan terhadap cmisi gas buang pada toyota a\.anza. 

2. Pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah 
Listrik dan Elektronika Otomotif (LEO) Jurusan Teknik Otomotif FT UNP. 





Lampiran 4. Data Penelitian 
Pengujian Kerja MAFS 

0,OO $ . . ~ ~  - ~ -  .~ , - .- - -  . i  . -~ - - -1 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Putaran Mesin (RpM) 

N 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pembacaan 3 
(g mlse) 

2,46 

4,05 

6,05 

8.95 

15,60 

21,03 

Rata-rata hasil 

(g mlse) 
2,37 

3,99 

5,77 

8,69 

15,69 

21,33 

Kecepatan 
mesin 
750 

1200 

2000 

3000 

4000 

5000 

Pernbacaan 1 
(g mlse) 

2,51 

3,42 

5,61 

8,lO 

15,451 

20,45 

Pembacaan 2 
(g mlse) 

2,13 

4,51 

5,65 

9.03 

16,02 

22,50 



Lampiran 4. Data Penelitian 
Pengujian Kerja MAP 

i 
! 

Pengujian Kerja MAP 

I I 

Putaran Mesin (Rpm) 
I 

i 

No 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Rata-rata hasil 

( K P ~ )  
29.00 
26,33 
26.67 
25-33 
26,67 
27-33 

Kecepatan 
mesin 
750 
1200 
2000 
3000 
4000 
5000 

Pembacaan 2 
(Kpa) 

2 8 
2 6 
2 7 
25 
2 6 
27 

Pembacaan 1 

(Kpa) 
3 0 
2 6 
27 
26 
2 8 
28 

Pembacaan 3 

( K P ~ )  
2 9 
2 7 
26 
2 5 
2 6 
27 



Lampiran 5. Halarnan Keterlibatan Mahasiswa 

/ No I Nama Mahasiswa 1 NJM I Bentuk Keterlibatan I Tanda tanrran I 
I Retno Wahyudi 11024881201 1 Membantupembelian 

bahan penelitian 
2 Agung Ariwibowo 3 384512009 Membantu dalam 

pengambilan data 
I I I I nenelitian 

Menyetujui, 
Dosen Pembirnbing Penelitian, 

NIP. 196003 14 198503 1 003 

Padang, Desember 201 2 
Ketua Peneliti 

Wawan Punvanto, S.Pd, MT 
NIP. 19840915 201012 1 006 



Lampiran 6 : Foto-Foto Penelitian 

Gambar : Four Gas Analyzer 

Gambar : Pengambilan Data dengan Toyota Avanza 



(;ambar : I'engukuran Emisi Gas I3uang dengan Four ('as 12naljrer 

Garnbar : Pengambilan data dengan Scanner EFI 



Gambar : Mengukur Kerja MAI' dan ILIAFS dcngan Scanner EFI 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5 0 
U N I V E R S l T A S  N E G E R I  PADANG 

FAKULTAS TEKNIK c. .. 2 

JI.Prof Dr. Harnka Karnpus UNP Air Tawar Padang 251 71 Cedtified Management System 
Telp.(0751) 7055922. FT: (0751)7055644,445118 Fax .7055644 DIN EN IS0 9001:MOO 

E-mail : info@ft.unp.ac.id Cert.No. 01.100 086042 

HASIL PEMBAHASAN 

Nama Peneliti : Wawan Purwanto. S.I'd. M T  

Judul Penelitian : analisa kerja manifold uhsolzrte pr-esszrrc (MAP) pada 
D-efi dan muss air.flobt: .sensor (MAFS) pada I--efi serta 
emisi yang dihasilkan oleh kedua sistem eii tersebut 

Jurusan : Teknik Otomotif 

Padang, 26 Desember 20 12 
Pem bahas 

(i 

No SARAN 

~ k % o C c _  ,pQ59- e x y t -  



I I 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN g=?!JY3' 5 1 UNlVERSlTAS NECERI PADANC 

;;\ : - -//' 
FAKULTAS TEKNIK - - - - u -- - -. - 

JI.Prof Dr. Harnka Karnpus UNP Air Tawar Padang 25171 Certified Management System 
Telp.(0751) 7055922. FT: (0751)7055644,445118 Fax -7055644 DIN EN IS0 9001:2000 

E-mail : info@ft.unp.ac.id CeRNo. 01.100 086042 

Nama Peneliti 

Judul Penelitian 

Jurusan 

HASIL PEMBAHASAN 

: Wawan Purwanto, S.Pd. MT 

analisa kerja rnun~fbld uhsolute pre.s.sure ( M A P )  pacla 
D-efi dan rnclss trir./lo~r: .ren.vor ( M A F S )  pada L-efi scrta 
emisi yang dihasilkan oleh kedua sistem efi tersebut 

: Teknik Otomotif 

Padang, 26 Desember 20 12 


	1.pdf

