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(1) SISTEM INDUKSI UDARA (AIR INDUCTION SYSTEM) 

 

 

 



 

 

Udara dari air cleaner lewat melalui air flow meter dan mebuka measuring plate sebelum mengalir ke air 

intake chamber. Volume udara yang mengalir ke air intake chamber ditentukan oleh tingkat membukanya 

throttle valve dari intake chamber udara didistribusikan ke setiap manifold dan mengalir ke dalam ruang 

bakar. Bila keadaan mesin masih dingin , air valve akan terbuka dan udara mengalir melalui air intake 

chamber, sekalipun throttle valve keadaan tertutup, udara akan mengalir ke air intake chamber untuk 

menambah putaran idle (disebut fast idle) 

Kegunaan sistem induksi udara adalah untuk menyaring, mengukur, menyuplay aliran udara ke dalam 

mesin. Udara yang sudah disaring dengan penyaring udara dimasukkan ke dalam intake manifold dalam 

volume yang bervariasi. Jumlah udara yang masuk ke mesin merupakan sebuah fungsi dari sudut bukaan 

katup throttle dan RPM mesin. Guna mendapatkan efisiensi volumetric mesin, maka udara yang masuk 

ditingkatkan kecepatannya. 



 

Pada mesin EFI jenis L, volume udara masuk diukur dengan pergerakkan airflow meter atau pendeteksian 

frekuensi vortex. Sedangkan pada mesin dengan sistem EFI jenis D, volume udara diukur secara tidak 

langsung dengan memonitor tekanan di dalam intake manifold. Sebuah nilai yang proporsional dengan 

volume udara yanga masuk ke mesin. 

Katup throttle langsung mengontrol volume udara yang masuk ke mesin berdasarkan kebutuhan 

pengendaraan. Sebagai tambahan, ketika mesin bersuhu dingin, udara biasanya di masukkan dengan cara 

di by-pass (tidak melalui katup throttle yang menutup) guna mendapatkan cold fast idle. Katup udara guna 

memby-pass ini biasanya dibuat dari jenis bi-metal atau wax, atau  sebuah Idle speed control valve (ISCV) 

yang dikontrol ECM. 

 

BAGIAN-BAGIAN DARI SISTEM INDUKSI UDARA 

1   THROTTLE BODY 

Fungsi throttle body adalah sebagai saluran utama yang dilalui oleh udara sebelum masuk ke intake 

manifold.  Throttle body terdiri dari throttle valve yang mengatur udara masuk selama mesin bekerja normal 

dengan cara  membuka dan menutup saluran utama yang dilalui udara pada throttle body yang digerakan 

oleh acceleration pedal (pedal gas). dan saluran bypass mengalirkan volume udara selama mesin berputar 

idling. Throttle Position Valve dipasang pada poros Throttle Valve untuk mendeteksi sudut pembukaan 

throttle valve, beberapa Throttle body dilengkapi dengan air valve tipe wax atau dash pot yang 

memungkinkan throttle valve kembali secara bertahap bila valve tertutup.  

 

 

 



2.  IDLE SPEED ADJUSTING SCREW 

 
Selama putaran idling, throttle valve tertutup penuh, udara yang masuk ke air intake chambermelalui saluran 

bypass. Putaran idling mesin dapat diatur dengan mengatur volume udara yang masuk melalui saluran 

bypass. Dengan memutar idle adjusting screw searah jarum jam akan mengurangi volume udara yang masuk 

melalui saluran bypass dan putaran mesin akan turun dengan mengendorkan (memutar kebalikan jarum 

jam) idle adjusting screw volume udara yang masuk melalui saluran bypass akan bertambah dan putaran 

mesin akan naik. 

 
3.   KATUP UDARA 
 

Ada dua tipe air valve yang digunakan untuk mengatur putaran idle pada saat mesin masih dingin, yaitu 
tipe bi-metal yang bekerja berdasarkan heat coil dan tipe Wax bekerja berdasarkan perubahan 
temperature air pendingin. 

a.   Air Valve Tipe Bi-Metal 
 
Air valve digunakan untuk putaran fast idle yang bekerja oleh bi metal dan heat coil untuk menambah 

putaran mesin sewaktu mesin masih dingin 

 
Cara Kerja 

Bila mesin dihidupkan dalam keadaan masih dingin, gate valve terbuka, akibatnya udara dari intake air 

connector pipe mengalir kesaluran bypass throttle valve dan kemudian mengalir ke air intake chamber, jadi 

sekalipun throttle tertutup, volume udara masuk bertambah dan putaran idle akan lebih tinggi dari putaran 

normal (fast idle). 

 
 

Setelah mesin hidup arus mulai mengalir ke heat coil, akibatnya bi metal menjadi panas, gate 
valve secara perlahan akan tertutup dan putaran mesin akan turun. 

 



b.  Air Valve Tipe Wax 

 
Air valve tipe wax terpasang pada throttle body, seperti gambar dibawah ini : 

 

 
Cara Kerja 

Air valve tipe wax terdiri dari thermo valve, gate valve, pegas A dan pegas B. Thermo valve diisi dengan 

thermo wax, yang akan mengembangkan dan mengerut sesuai dengan perubahan temperature air 

pendingin. 

Bila temperature rendah, thermo valve akan mengerut dan gate valve akan terbuka oleh pegas A, pada 

keadaan ini udara mengalir melalui air valve tanpa melewati throttle valve, masuk ke air intake chamber. 

 

Bila temperature air pendingin naik, thermo valve akan mengembang menyebabkan pegas B menutup gate 

valve, dikarenakan pegas B lebih kuat dari pegas A, gate valve menutup, pada saat ini putaran mesin akan 

turun. 

 
Bila temperatur  air pendingin sekitar 80oC (176oF), gate valve tertutup dan mesin pada putaran idle yang 

normal. 

Jika temperature air naik lebih tinggi, terus valve akan mengembang lebih jauh, pada kondisi ini gaya 

pegas B bertambah dan mempertahnkan gate valve tertutup. 

 

 

 

 



3. AIR INTAKE CHAMBER DAN INTAKE MANIFOLD 

Dikarenakan udara yang mengalir ke dalam intake manifold terputus-putus, getaran akan terjadi pada 

udara yang masuk. 

Getaran ini akan menaibatkan measuring plate yang ada didalam air flow meter menjadi vibrasi, 

memungkinkan pengukuran volume udara kurang akurat, karena itu air chamber mempunyai kapasitas 

yang besar untuk meredam getaran (pulsation) udara. 

Ada dua tipe hubungan antara air intake chamber dan intake manifold yaitu Integrated type dan Separate 

type. 

 

 

SISTEM PENGONTROLAN BAHAN BAKAR INJEKSI (EFI) DAPAT DIBAGI 2  PENGONTROLAN :  

1.  Basic Fuel Injection Devices  (Pengontrolan Injeksi Dasar)  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Injection Corrective System (Sistem Koreksi injeksi). 

 

 

(1) Basic Injection Control ( Pengontrolan Injeksi Dasar ) 

Pengontrolan injeksi dasar ini mempertahankan perbandingan opyimum ( disebut perbandingan teoritis ) dari 

bahan bakar dan udara yang mengalir kedalam masing-masing silinder. 

Dengan demikian jika udara masuk bertambah volume bahan bakar yang diinjeksikan bertambah sebanding 

dengan masuknya udara tersebut atau jika volume udar masuk berkurang volume bahan bakar yang 

diinjeksikan juga berkurang 

Perbandingan bahan bakar udara teoritis adalah perbandingan bahan bakar dalam udara yang cukup oksigen 

agar bahan bakar dapat terbakar dengan lengkap, pada octane yang murni perbandingan ini adalah 1 : 15 

atau 1 bagian bahan bakar dalam 15 bagian udara. 

 

 

 



a. Aliran Udara 

Bila throttle valve dibuka udara masuk dari air cleaner akan mengalir kesilinder melalu air flow meter, 

throttle valve dan intake manifold 

 

b. Aliran Bahan Bakar 

Tekanan bahan bakar dibuat konstan oleh pressure regulator, volume injeksi dikontrol dengan merubah 

lamanya injeksi, jadi bila udara masuk sedikit, lamanya injeksi sebentar, dan bila volume udara besar 

lamanya injeksi akan lama. 

 

 

c.  Deteksi Volume Udara Masuk 

Throttle valve mengontrol volume udara yang dibutuhkan oleh mesin, pada saat kecepatan udara yang 

mengalir sedikit dan measuring plate terbuka hany a sedikit, pada kecepatan tinggi dan dibawah beban 

berat akan diperlukan aliran udara yang lebih banyak dan besarnya pembukaan measuring plate akan 

disesuaikan 

 

d. Pengaturan Volume Dasar Injeksi ( Basic Injection Volume Control) 

Air flow meter mendeteksi volume aliran udara dan merubahnya ke dalam bentuk tegangan, juga signal 

ignition primary untuk rpm mesin dikirim ke ECU dari ignition coil. ECU selanjutnya mengkalkulasi berapa 

banyak bahan bakar yang diperlukan untuk sejumlah udara dan menginstruksikan ke masing-masing 

injector dengan tujuan berapa lama injector harus bekerja. 

 

 



e. Injection Timing & Duration 

Signal dari ignition coil menentukan rpm mesin hal ini mengakibatkan seluruh injector menginjeksikan 

bahan bakar secara serentak pada setiap putaran poros engkol, pada mesin 4 gerakan, setiap dua 

putaran poros engkol (satu siklus) terdiri dari 4 langkah kerja, lamanya setiap injeksi ( injection Duration 

) untuk pembakaran dalam satu siklus hanya diperlukan setengah dengan demikian diperlukan dua kali 

injeksi untuk menghasilkan jumlah bahan bakar yang tepat. 

(2).  Injection Corrective System (Sistem Koreksi injeksi ). 

Untuk menambah volume injeksi bahan bakar dengan bantuan ECU didalam berbagai macam informasi 

tentang kondisi kerja mesin ( misalnya suhu air pendingin, suhu udara masuk dll) yang memberikan masukan 

ke ECU dari beberapa sensor-sensor sebagai tambahan informasi tentang jumlah udara dari air flow meter 

dan putaran mesin dari ignition coil. ECU mempunya kemampuan untuk menambah bahan bakar 

berdasarkan informasi ini dengan kata lain sekalipun jumlah udara yang masuk tetap sama jumlah bahan 

bakar yang diinjeksi akan berkurang sesuai dengan kondisi kerja mesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


