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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

(Muss
sebuah sensor pengukur jumlah udara yang masuk kedalam intake rn~ln~fild
Air Flow Sensor). Sedangkan pada D-EFI terdapat sensor tekanan udara pada
intake manfold (Manfold Absolute Pressure).
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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 (Muss
ld
Air FIOMJSensor). 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?ldilbsolzrte

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 F F I 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

I

Dztacron
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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~ukernunifold. 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 ( I A T ) . 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

Detection

control

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~ikmenyemprotkan bahan bakar melalui in-jektor ke dalarn intake
manifold sesuai dengan besa~nyajumlah 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 tCO 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 semua
s
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

meningkatkan CO, memundurkan timing akan menurunkan CO.

F. Kerangka Konseptual
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Gambar 7. Kerangka konseptual penelitian

timing

akan

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.
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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 skripsinjii.

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 ~nengunakanscwt ~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
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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
1TR-FE.

M-&d
Jumlah slhndu & susunan
---

4-cvtlndrr..I rl- late

-

66-rah7e, c O n C i*%-cr, x.V7-.1,
U l a r sh w r

H d i a f i 6 e k%Wp
-

1 cm .: -(:>.
-

hsplacemmr

Imm fli~..)l

Gorex Slrdte

~

S6.ClxS6 Cl C3.30, x 3.33j

- .- .

. -. . .-

m u I, s.aoa

IkW :rpm]
-

SAE-NET

-~

~

~-~

~-

Maximam T o r q u e

9.E-NET

Valve Tuning

.

Exhaun
-

--

011 V e r m a y ? 011 Glade
--

Turup

64" . 49,ABM

Euka

44,' EBM:

-

8"ATDC

TUrup

S e t wn h a h a n bakar

--

~

~

a-.. as;,F ~ I X

6 u ks

In;%Re

-

~

~ $ i2 s.aaa

IN-XI f 1pm.1

- .

~-

9.8
: E
--

C D ~ ~ ~ ~ &rim
S T X O

Maximum Ocltput

~-

1s~stn~rn.s)

in.:I]--

~

--

--

1-ffl

- . .- . .--.

---

~

~

-

S W - 5 0 i A P I SL. 9,
ECw
I LSAC

R~qulaG
em&;

WERO 3

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

IUNIU. HEtERl BADANG I

D. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun 2012
atau setelah proposal
pembiayaannya

serta

penelitian
mendapatkan

ini mendapat
persetujuan

persetujuan
untuk

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:
No
1
2
3
4
5
6

Kecepatan
mesin
750
1200
2000
3000
4000
5000

Pembacaan
1

Pembacaan
2

Pembacaan
3

Rata-rata
hasil

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

Kecepatan
mesin
750
1200
2000
3000
4000
5000

Pembacaan
1

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.~.Halha1 yang dilakukan pengecekan pada mesin adalah error code, kej 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~cndapatkanhasil penclitian akurat. Membersihkan
busi bertujuan untuk ~nendapatkanlentikan bunga api dari busi sesuai
dengan

besarnnya

arus

j.ang

di tin1but 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 umenyensor
k
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
No

Kecepatan
mesin

1

750
1200
2000
3000
4000
5000

2
3
4
5
6

Pembacaan Pembacaan Pembacaan
3
1 (Kpa)
3 (KP~)
30
26
27
26
28
28

28
26
27
25
26
27

29
27
26
25
26
27

Rata-rata
hasil
(KP~) 29,OO
26.33
26.67
25,33
26.67
27,33

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
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 tumbuhtumbuhan 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 Ozyang meningkat dan timbul asap dari sistem
pembakaran. menandakan adanya ketidak scmpurnaan pembakaran di
dalam ruang bakar. Sistem niesin harus dilakukan pengecekan untiik
menghidari tejadinya kerusakan secara lebih parah.

3. Mass Air Flow Sensor (MAFS)

Mus.~Air . j l o ~ j ,!!ensor (Air-Flo~1Meter) 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~kmenghitung 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.suuir 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
No

Kecepatan
mesin

Pembacaan
I(gmlse)

Pembacaan
2(gm/se)

Pembacaan
3(gmlse)

1

750

2,51

2,13

2,46

Rata-rata
hasil
(grnlse)
2,37

2

1200

3,42

4,51

4,05

3,99

3

2000

5,61

5,65

6,05

5,77

4

3000

8,lO

9,03

8,95

8,69

5

4000

15,45

16,02

15,60

15,69

6

5000

20,45

22,50

21,03

21.33

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 ratarata 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.

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 tumbuhtunlbuhan 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
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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 M A P

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 M A P

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

I
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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~sdapat 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
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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
terjadinya campuran kurus pada proses pembakaran motor, dimana jumlah
udara yang dibakar lebih banyak dari jumlah bensin yang disemprotkan
oleh injektor.

1!

~
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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
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c. Pengujian Kandungan Emisi CO Engine EFI dengan MAFS
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d. Pengujian Kandungan Emisi HC Engine EFI dengan MAFS
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e. Pengujian Kandungan Emisi 0 2 Engine EFI dengan MAFS
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Hasil Pengujian 0 2 [ % 1 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~bilandata 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.
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