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1. PENGERTIAN 

Electronic Fuel Injection (EFI) System adalah sebuah sistem penyemprotan bahan bakar yang dalam 

kerjanya dikontrol secara elektronik agar didapatkan nilai campuran udara dan bahan bakar selalu sesuai 

dengan kebutuhan motor bakar, sehingga didapatkan daya motor yang optimal dengan pemakaian bahan 

bakar yang minimal serta mempunyai gas buang yang ramah lingkungan 

 

2. SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM INJEKSI BENSIN : 

 1922-1927 - Robert Bosch menemukan Pompa Injeksi Diesel  

 1960  - Prinsip Injeksi Bensin mulai diterapkan pada kendaraan bermotor  

 1967 - Pabrik Mobil VW sudah menerapkan sistem D-Jetronik  

 1973 - Sistem Injeksi Bensin mulai dipakai secara meluas pada kendaraan bermotor 

 

3. MACAM-MACAM ISTILAH ELECTRONIC FUEL INJECTION : 

 EFI (Electronic Fuel Injection) >>  Toyota,   

 PGMFI (Programmed Fuel Injection) >> Honda, 

 EPI (Elektronic Petrol Injection) >>  Suzuki,  

 EGI  (Electronic Gasoline  Injection) >> Mazda, 

 Jetronik  >> Bosch,  

 Multec (Multi Technology) >> General  Motor,   

 MPI ( Multipoint Petrol Injection) >> Mitsubisi 

 

4. PERBANDINGAN ANTARA EFI DAN KARBURATOR 

Walupun tujuan dari karburator dan EFi adalah sama, tetapi metode yang dipergunakan untuk mendeteksi 

volume udara masuk dan pengaliran bahan bakarnya yang berbeda 

A. Pembentukan  Campuran Bahan Bakar Dan Udara (Air Fuel Mixture) 

Karburator : 

Pada putaran idling, volume udara yang masuk diukur sesuai dengan perubahan tekanan (Vacuum) sekitar 

idle port dan slow port dekat dengan throttle valve dan bahan bakar yang sedikit mengalir melalaui lubang 

– lubang tersebut 

Pada tingkat operasional yang normal, volume udara yang masuk diukur sesuai kevacuuman pada venture 

dan sebanding dengan jumlah bahan bakar  yang mengalir kedalam nosel utama pada venturi 

Sistem Injeksi 

EFI mempunyai dua peralatan yang berbeda untuk mengukur volume udara yang masuk dan bahan bakar 

yang diinjeksikan, volume udara yang masuk diukur oleh sebuah sensor ( Air Flow Meter ) dan signal yang 

diperoleh, dikirim ke ECU (Electronic Control Unit). Selanjutnya ECU mengirim signal ke injector-injector 

agar injector dapat menginjeksikan bahan bakar dengan tepat , yang telah bertekanan oleh pompa bahan 

bakar ke dalam intake port pada setiap silinder 
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B. Perbandingan Udara  Bahan Bakar  dan Kondisi Pengendaraan: 

>> SELAMA STARTING 

Karburator : 

Bila tempertaur masih rendah, katup choke dalam keadaan tertutup rapat untuk membantu memperkaya 

campuran, akan tetapi setelah mesin hidup, choke breaker bekerja secara perlahan membuka katup 

choke, hal ini untuk mencegah campuran bertambah kaya 

Sistem Injeksi 

Putaran poros engkol dideteksi oleh signal dari starter dan campuran yang kaya akan dialirkan pada 

waktu starter motor memutar poros engkol juga cold start injector yang bekerja hanya pada temperature 

rendah dalam memperbesar volume penginjeksian. Katup ini direncanakan untuk menyempurnakan 

pengabutan bahan bakar dan untuk mempermudah pembakaran 

>> PADA CUACA DINGIN 

Karburator : 

Sistem choke melakukan fungsinya pada temperature rendah untuk mendapatkan campuran bahan bakar-

udara yang kaya, choke valve dapat bekerja secara manual atau otomatis  

Sistem Injeksi 

Temperatur air pendingin dideteksi oleh sensor (thermister) dirubah menjadi signal listrik dan dikirik ke 

ECU, yang akan menambah campuran bahan bakar-udara sesuai dengan signal yang diterima. 

>> SELAMA AKSELERASI 

Karburator : 

Untuk mencegah campuran kurus selama akselerasi, pada saat throttle valve membuka dari posisi 

tertutup penuh sejumlah bahan bakar yang disemprotkan melalui saluran khusus untuk mengkompensasi 

keterlambatan pengiriman dari nosel utama 

Sistem Injeksi 

Pada system EFI bahan bakar yang bertekanan tinggi dengan serentak diinjeksikan sesuai dengan 

perubahan volume udara yang masuk yang diatur oleh ECU degan demikian tidak terjadi keteralmbatan 

pengiriman 

>> SELAMA TENAGA YANG DIKELUARKAN TINGGI (HIGH POWER OUTPUT) 

Karburator : 

Sistem power pada karburator mendeteksi bertambahnya beban mesin berdasarkan vacuum pada intake 

manifold, bila vacuum berkurang, power valve terbuka dan campuran yang gemuk akan disalurkan  

Sistem Injeksi 

Tingkat beban mesin ditentukan oleh terbukanya sudut throttle valve, dan pembukaan ini dirubah menjadi 

signal listrik oleh Throttle Position Sensor. Pada saat sudut bukanya bertambah, volume injeksi bertambah 

untuk mendapatkan power air-fuel ratio 

5. KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN SISTEM INJEKSI 

Keuntungan : 

 Menyempurnakan atomisasi; pencampuran bahan bakar dan udara lebih homogen (Pengabutan lebih 

baik yang menjamin homogenitas campuran lebih baik ) 

 Distribusi bahan bakar yang lebih baik karena campuran udara bahan bakar disuplai dalam jumlah yang 

sama ke masing-masing silinder. (Komposisi campuran sesuai dengan putaran dan beban mesin) 

 Putaran stasioner lebih lembut. Campuran bahan bakar dan udara yang kurus tidak menjadikan putaran 

mesin kasar karena distribusi bahan bakar lebih baik dan kecepatan atomisasi yang  rendah. 
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 Irit. Efisiensi tinggi karena takaran campuran udara bahan bakar yang lebih tepat, atomisasi dan 

distribusi bahan bakar lebih baik serta karena adanya system pemutus bahan bakar. (Hemat Bahan 

Bakar) 

 Emisi gas buang rendah karena ketepatan takaran campuran udara dan bahan bakar menjadikan 

sempurnanya pembakaran sehingga dapat mengurangi emisi gas buang.( Kondisi Gas Buang Ramah 

Lingkungan) 

 Lebih baik jika dibandingkan dengan karburator saat dioperasikan pada semua kondisi temperature 

karena adanya sensor yang mendeteksi temperatur sehingga menjadikan pengontrolan penginjeksian 

lebih baik (. Efisiensi Mesin Tinggi) 

 Meningkatkan tenaga mesin. Ketepatan takaran campuran pada masing-masing silinder dan aliran udara 

yang ditingkatkan dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar. (Daya Mesin Tinggi) 

Kelemahan : 

  Harga lebih mahal. 

  Perbaikan lebih sulit 

  Sistem injeksi yang memakai unit kontrol elektronika, kerusakan kecil pada kelistrikan dapat 

mengakibatkan motor mati. 

  Alternator lebih besar ( > 20 A ). 

  Sensitif terhadap kotoran dan air dalam sistem. 

Perbedaan Antara Karburator Dan Sistem Injeksi (EFI) 

Karburator : 
 Pengabutan bensin pada venturi  

 Pengabutan tergantung aliran udara pada venturi  
 Komposisi campuran tergantung perbandingan lubang spuyer, skerup penyetel dan tinggi bensin di 

pelampung  
 Sistem Cuk Menutup lubang saluran masuk agar kevacuman meningkat dan bensin yang keluar lebih 

banyak  
 Power Sistem dengan menambah besar lubang saluran dengan membuka power valve agar bensin yang 

keluar lebih banyak bila mesin beban penuh  
Sistem Injeksi : 
 Pengabutan bensin pada injektor  

 Pengabutan tergantung tekanan bensin dan ukuran lubang injektor  

 Komposisi campuran tergantung perbandingan dikontrol computer berdasarkan junlah udara yang 
masuk dan kondisi kerja mesin  

 Sistem Cuk Menambah injector (CSI) saat dingin untuk menambah bensin yang diinjeksikan  
 Power Sistem Menambah jumlah bensin yang diinjeksikan  

6. DASAR PERCAMPURAN BAHAN BAKAR 

Bensin yang masuk ke dalam ruang bakar mesin harus dalam kondisi mudah terbakar, agar dapat 

menghasilkan efisiensi tenaga yang maksimal. Campuran yang belum sempurna akan sulit terbakar, bila 

tidak dalam bentuk gas yang homogen. Bensin tidak dapat terbakar dengan sendirinya, harus dicampur 

dengan udara dalam takaran yang tepat.Perbandingan campuran udara dan bensin ini sangat mempengaruhi 

pemakaian bahan bakar. 

Perbandingan udara dan bahan bakar dinyatakan dalam bentuk volume atau berat dari bagian udara dan 

bahan bakar.Bensin harus terbakar keseluruhannya untuk dapat menghasilkan tenaga yang besar pada 

mesin dan meminimalkan tingkat emisi gas buang dari mesin. Secara teori perbandingan udara dan bahan 

bakar adalah 14,7 : 1 yaitu 14,7 untuk udara berbanding 1 untuk bensin. 

Pada kondisi sebenarnya, mesin membutuhkan campuran udara dan bensin dalam perbandingan yang 

berbeda – beda, tergantung pada temperatur, kecepatan putaran mesin, beban dan kondisi lainya. 
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AIR FUEL RATIO TEORITIS 

Perbandingan campuran udara dan bensin secara teoritis yang dibutuhkan mesin sesuai kondisi kerjanya 

 

 

7.  PRINSIP SYSTEM KONTROL EFI  

System yang digunakan pada electronic fuel injection terbagi atas sensor-sensor dan  actuator.  Sensor-

sensor  merupakan  informan  atau  pemberi  informasi tentang  kondisi-kondisi  yang  berkaitan  dengan  

penentuan  jumlah  bahan  bakar yang  harus  diinjeksikan.  Pemberian  informasi  dapat  berupa  sinyal  

analog ataupun  digital.  Sensor-sensor  yang  mengirim  informasi  dalam  bentuk  analog seperti misalnya  : 

sensor air flow meter,  manifold  absolute  pressure,  sensor  putaran  mesin,  water  temperature sensor,  

throttle position sensor.  

Sedangkan actuator  merupakan  bagian/komponen  yang  akan  diperintah  oleh  ECU  dan perintah dapat 

berupa analog ataupun digital. Pemberian perintah berupa analog diberikan  pada  pompa  bensin  elektrik  

dan  lampu  engine  kontrol.  Sedangkan pemberian perintah berupa sinyal digital diberikan pada  injector, 

coil pengapian, katup,  pernapasan  tangki,  pengatur  idle,  pemanas  sensor  lamda dan steker diagnosa 
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8. JENIS-JENIS EFI 

Secara Umum Electronic Fuel Injection dibagi berdasarkan : 

A. Jumlah injektornya 

1. Single Point Injection (SPI) 

Single Point Injection System biasa disebut juga Throttle Body Injection (TBI). Sebuah injektor terletak 

di throttle body pada intake manifold, bensin disemprotkan ditengah-tengah intake manifold untuk 

menyuplai kebutuhan semua silinder (Penyemprotan dilakukan oleh satu Injektor untuk  melayani 

semua silinder) 

 

2. Multi Point Injection (MPI) 

Multi Point Injection System mempunyai injektor pada setiap saluran masuk untuk menyuplai bensin 

pada masing-masing silinder.Bensin disemprotkan ke masing-masing injektor pada intake port sebelum 

intake valve.Oleh karena itulah digunakan istilah Multi Point (lebih dari satu lokasi/titik) Fuel Injection 

(Penyemprotan dilakukan oleh satu Injektor untuk  setiap Silinder) 
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B. Penempatan Injektornya 

1.  Injeksi Langsung / Direct Injection (Gasolin Direct Injection  / GDI) 

   Pada direct injection system bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar.  

 

 

2.  Sistem Injeksi Tidak Langsung  

>> TBI (Throttle Body Injection) Injektor berada di throttle body/ venturi jumlah injektor satu 

>> MPI (Multi Point Injection) injektor dipasang pada manifold mengarah ke katup masuk, jumlah 

injektor sejumlah silinder  

Pencampuran bahan bakar dan udara dilakukan pada saluran masuk (intake manifold). Sensor Udara 

menginformasikan besarnya udara masuk ke ECU lalu bahan bakar diinjeksikan oleh injektor pada 

saluran masuk (dekat dengan daun katup), Setelah katup isap terbuka campuran masuk ke silinder 

dan dikompresi, pada saat yang tepat busi memercikkan bunga api untuk menghasilkan tekanan yang 

maksimum. 
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Macam – macam sistem injeksi bensin tidak langsung: 
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Tipe K-jetronik  mengontrol aliran udara seperti halnya tipe L, pengontrolan campuran bahan bakar dan 

udara secara mechanical dan secara terus menerus bahan bakar diinjeksikan 
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C.  Berdasarkan Deteksi Udara Masuk 

Berdasarkan metode pendeteksian udara masuk, Electronic Fuel Injection dapat digolongkan menjadi 2 

type, yaitu : 

1. Type D-EFI ( Tipe Manifold Pressure Control ) 

Tipe ini mengukur kevacuuman didalam intake manifold dan volume yang disensor berdasarkan 

kerapatan udara. D-EFI  perkataan yang dibentuk dari bahasa jerman “Drunk” yang artinya tekanan. 

 

Sistem ini sering pula disebut “D Jetronic” yaitu merk dagang dari Bosch. Huruf D singkatan dari Druck 

(bahasa Jerman) yang berarti  tekanan, sedang Jetronic berarti penginjeksian (injection). Pada sistem D 

EFI, dalam mendeteksi tekanan udara dan jumlah udara dalam intake manifold kurang akurat apabila 

dibanding sistem L EFI. 

Komputer mendapatkan input jumlah udara yang masuk ke intake air chamber dari sebuah sensor (MAP 

= Manifold Absolute Pressure) yang dipasang di intake manifold atau mendapatkan sumber identifikasi 

dari kevacuuman intake manifold. Input inilah yang dijadikan dasar penginjeksian selain input dari 

putaran mesin 

2. Type L-EFI ( Tipe Air Flow Meter ) 

Tipe ini menggunakan air flow meter yang langsung mensensor jumlah udara yang mengalir kedalam 

intake manifold. L-EFI  dari bahasa jerman “Luft” yang artinya udara. 

 

Pada sistem L EFI, air flow meter langsung mengukur jumlah udara yang mengalir melalui intake 

manifold. Air flow meter mengukur jumlah udara dengan sangat akurat, sehingga sistem ini dapat 

mengontrol penginjeksian bahan bakar lebih tepat dibanding system D EFI. Istilah L diambil dari bahasa 

Jerman yaitu “Luft” yang berarti udara. 

Pada tipe ini komputer mendapat input jumlah udara masuk dari sebuah sensor yang ditempatkan 

sebelum throttle body. Kecepatan aliran udara yang masuk akan dideteksi oleh sebuah sensor (MAF = 

Mass Air Flow) yang akan memberikan informasi kecepatan alir udara sehingga komputer akan 

mengetahui jumlah udara yang masuk sebagai dasar lamanya penginjeksian bensin 
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D.  Menurut Ritme Penyemprotan Bahan Bakar  

1.  Sistem Injeksi Simultan 

Penyemprotan secara SIMULTAN adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada semua 

silinder, penyemprotan terjadi serentak di semua silinder setiap 1 putaran poros engkol ( 360 derajat 

poros engkol ). 

 

 

 

2. Sistem Injeksi Grouping 

Penyemprotan secara GROUPING adalah model ritme penyemprotan secara serentak pada group 

silinder, penyemprotan terjadi serentak di group silinder setiap 2 putaran poros engkol ( 720 derajat 

poros engkol ). 

 

 

3.  Sistem Injeksi Squential 

Penyemprotan secara SQUENTIAL adalah model ritme penyemprotan secara individu pada setiap 

silinder, penyemprotan terjadi di masing masing silinder setiap 2 putaran poros engkol ( 720 derajat 

poros engkol ). 

 

 

 

 

 

 


