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- INJECTION FUEL SYSTEM – 
(Made By Pak We) 

 
 

2.  SISTEM BAHAN BAKAR SISTEM INJEKSI (INJECTION FUEL SYSTEM) 

Mengalirkan bahan bakar dengan halus/lembut pada volume yang sesuai dengan tekanan tepat. 

Disamping itu pengaliran bahan bakar juga harus memperhatikan faktor keselamatan dan emisi 

(pencemaran lingkungan) . 

Sistem aliran bahan bakar pada sistem EFI terdiri dari :   

1. Fuel tank (tangki bahan bakar) 

2. Fuel pump (pompa  bahan bakar) 

3. Fuel filter (saringan bahan bakar) 

4. Fuel delivery pipe (pipa penyalur bahan bakar) 

5. Injector (pengabut) 

6. Pulsation dumper (peredam getaran) 

7. Fuel pressure regulator dan (penyetabil/pengontrol bahan bakar) 

8. Fuel return pipe.(pipa pengembali/pembalik bahan bakar) 

 

Bahan bakar mengalir dari tangki dengan adanya pompa bahan bakar disalurkan dengan tekanan rendah 

ke injector-injektor dan cold start melewati saringan bahan bakar. Pressure regulator mengatur atau 

mengontrol tekanan aliran bahan bakar (bagian tekanan tinggi) kelebihan bahan bakar kembali ke tangki 

melalui pipa pembalik. 

Pulsation damper berfungsi menyerap atau meredam tekanan bahan bakar yang sedikit berfluktuasi 

karena pengaruh injeksi. Injektor-injektor menginjeksikan bahan bakar ke dalam intake manifold sesuai 

dengan kalkulasi signal injeksi computer.  Cold start injector dilengkapi untuk memperbaiki starting 

dengan jalan menginjeksikan bahan bakar kedalam air intake chamber hanya bila temperature air 

pendingin masih rendah 
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(a) Sistem Dengan Saluran Pengembali (Return System) 

Aliran bahan bakar mengalir dari :   

Tangki bensin → Pompa → Filter → Pipa tekanan tinggi → Rel bahan bakar → Regulator → Kembali 

ke tangki. 

 

(b) Sistem tanpa saluran pengembali (Returnless System) 

Tipe Returnless sistem adalah tipe dengan semua komponen dari pompa sampai regulator berada di 

dalam tangki, bahan bakar yang ke rel injektor tidak kembali ke tangki (tidak ada aliran kembali) 

Aliran bahan bakar mengalir dari :   

Tangki bensin → Pompa → Filter   a) → Pipa tekanan tinggi.   

  b) → Regulator → Kembali ke tangki  
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FUNGSI DAN NAMA KOMPONEN  SISTEM DISTRIBUSI BAHAN BAKAR (FUEL SYSTEM) 

1. Tangki Bensin (Fuel Tank) 

Fungsi : untuk menampung sementara bahan bakar sebelum di distribusikan. Konstruksi tangki sedikit agak 

berbeda dengan mesin karburator, karena pompa bensin listrik sistem injeksi tidak mempunyai daya isap, 

maka kontruksi tangki harus sesuai. 

(a)  Model tangki dengan pompa bensin diluar  

(posisi pompa bensin harus lebih rendah dari  

pada tinggi permukaan bensin), supaya  

bensin mudah mengalir ke pompa. 

 

(b) Model tangki dengan pompa bensin berada  

dalam tangki. Konstruksi tangki kecil   

Tangki kecil berfungsi menghindari terjadinya  

kehilangan bahan bakar saat belok (bahan  

bakar mengalami gaya kesamping). 

 

 

(c)  Model tangki dengan 2 ruangan.  

Memerlukan pompa tambahan untuk  

menyalurkan dari tangki B ke tangki A.   

Keuntungan:  

-  Posisi tangki menyesuaikan kondisi  

kendaraan  

- Tidak memerlukan tangki kecil   

 

 

2. Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump) 

Berfungsi mengalirkan bahan bakar dengan tekanan tinggi sehingga bisa diinjeksikan ke saluran masuk 

Kemampuan yang harus dimiliki pompa :  

 Mampu mengalirkan bahan bakar 60 sampai 200 liter/jam.  

 Mampu memberi tekanan bahan bakar 3 sampai 4,5 Bar.  

 Mampu memberi tekanan 50 sampai 60% saat start dingin. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan didalam pompa bahan bakar adalah sebagai berikut : 

 Mesin akan mati jika pompa tidak berfungsi atau kerja. 

 Saringan bahan bakar buntu atau kemampuan pompa rendah dapat mengakibatkan output mesin turun 

 Pompa bahan bakar tidak dapat dibongkar tetapi harus diganti satu unit jika pompa rusak 

 Walaupun bahan bakar lewat melalui motor, bagian dalam motor secara keseluruhan terisi dengan 

bahan bakar, dan tidak ada udara, sekalipunkendaraan kehabisan bahan bakar, udara tidak dapat 

masuk kedalam saluran bahan bakar dikarenakan saluran terisi dengan uap bahan bakar, oleh karena 

itu tidak terjadi letusan dikarenakan percikan api dari brushes ( sikat-sikat ) 
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Konstruksi Pompa 

 

Pada waktu kunci kontak “ON” pompa bekerja beberapa detik,  selama start dan mesin hidup pompa bekerja 

terus sesuai dengan aturan: bila mobil terjadi kecelakaan, bensin tidak boleh tertumpah, maka meskipun 

kunci kontak “ON” pompa harus tidak bekerja bila mesin mati.  

Besar arus listrik yang mengalir pada pompa  saat beban penuh 8-10 A tegangan 12 Volt oleh karena itu 

pada mesin-mesin injeksi bensin alternator harus lebih besar  

Katup pembatas akan terbuka bila tekanan bahan bakar pada sistem sudah melebihi 8 bar  

Katup pengembali berfungsi mengontrol bensin agar tetap penuh pada ruang pompa.  

Apa sebabnya bensin harus tetap penuh pada ruang pompa? Karena bensin berfungsi sebagai pelumas dan 

pendingin pompa oleh sebab itu bensin dengan sistem injeksi tidak baik kalau tangki kosong.  

 

Jenis-Jenis Pompa 

Ada dua tipe pompa bahan bakar yaitu (1) pompa yang terpasang didalam tangki (in-tank type) dan (2). 

pompa yang terpasang diluar tangki (inline type)  Kedua pompa tersebut sering disebut wet type karena 

motor bersatu dengan pompa dan bagian dalam pompa terisi dengan bahan bakar. 

(a)  In-Tank Pump 

Pompa diletakkan atau dipasang didalam tangki bahan bakar, menggunakan turbine pump yang 

mempunyai keistimewaan getaran yang terjadi didalam pompa kecil. 

Pompa tipe ini terdiri dari motor dan pompa itu sendiri dengan check valve, relief valve dan filter yang 

juga bersatu menjadi satu unit. 
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Turbine pump terdiri dari satu atau dua impeller diputar oleh motor, casing dan pimp cover tersusun 

menjadi satu unit (pump unit) yang berfungsi menghisap bahan bakar dari inlet port (lubang masuk) ke 

outlet port (lubang keluar). 

 

Relief Valve  akan terbuka bila tekanan bahan bakar yang keluar mencapai 3,5 – 6,0 kg/cm2 ( 49,8 – 85,3 

Psi  atau 345,3 – 588,4 kpa ), tekanan bahan bakar yang tinggi langsung dikembalikan ke fuel tank 

(tangki bahan bakar) jadi fungsi relief valve ini mencegah naiknya tekanan dari batas yang telah 

ditentukan. 

 

Check valve akan tertutup bila pompa bahan bakar berhenti, check valve dan pressure regulator 

keduanya mempertahankan sisa tekanan didalam system saluran bahan bakar bila mesin berhenti 

sehingga mempermudah menghidupkan mesin kembali. 

(b) Tipe Segaris ( In Line Type ) 

Type pompa ini dipasang dibagian luar tangki bahan bakar, terdiri dari motor dan unit pompa, check 

valve, relief valve, filter dan silencer. 

Bahan bakar mengalir melalui unit motor, menekan check valve dan mengalir melalui silencer, setelah 

bahna bakar keluar dari pompa, silencer menyerap tekanan bahan bakar yang dibentuk oleh pompa dan 

mengurangi suara bising 

 

Kontrol Pompa Bahan Bakar  

Pompa bahan bakar pada kendaraan EFI, pompa akan bekerja bila mesin hidup, jika kunci kontak posisi 

ON dan mesin tidak hidup pompa bahan bakar tidak akan bekerja, ini bertujuan sebagai pengaman 

(safety) 
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3.  Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter) 

Saringan bahan bakar menyaring kotoran dan partikel-partikel asing lainnya dari bahan bakar, saringan bahan 

bakar dipasang pada bagian saluran tekannan tinggi dari pompa bahan bakar. Bila sarinan bahan bakar buntu, 

tekanan yang dikeluarkan akan berkurang, akibatnya mesin sukar hidup, tenaga mesin menurun dan lain-lain. 

Fuel filter ada yang diletakkan diluar tangki bensin, ada juga yang terpasang menjadi satu dengan fuel pump 

di dalam tangki bensin 

Konstruksi  

Campuran antara Kertas superhalus dan polyester fiber.    

Dapat menyaring partikel sampai 3 µm 

Perhatikan tanda jangan sampai terbalik arahnya, bila arah  

pemasangan saringan terbalik, secara fungsi pengaliran  

bahan bakar tidaklah mengganggu  tapi fungsi saringan  

menjadi salah, karena kotoran-kotoran yang disebabkan  

elemen saringan akan ikut ke dalam aliran sistem bahan bakar. 

 

4.  Fuel delivery pipe (pipa penyalur bahan bakar) 

Fungsi:pipa yang menyediakan bahan bakar tekanan tinggi bagi injektor  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Injector (Pengabut) 

Injektor adalah nosel electromagnet yang akan menginjeksi bahan bakar sesuai dengan signal dari ECU, 

injector dipasang melalui insulator ke intake manifold atau cylinder head dekat lubang pemasukan (intake 

port) dan dijamin oleh delivery pipe 

  

Konstruksi : 

Injektor bekerja berdasarkan  elektro-magnetis  yang diatur oleh ECU. Bahan bakar disemprotkan dengan 

sangat halus.  

Terkadang tiap injektor dirangkai dengan tahanan luar 
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Injektor yang terpasang di  engine memiliki  dua terminal, salah satu terminal terhubung ke  relay kombinasi, 

dimana setiap kunci kontak pada posisi ON sudah terdapat tegangan bateray (stanby), terminal satunya 

dihubungkan ke ECU sebagai  

pengatur kerja injektor, dengan sinyal aktif LOW.   

Dilihat dari sudut konfigurasi katup yang dipakainya, injektor dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu (1)  jenis 

Pintle dan (2) jenis Hole, sedangkan bila dilihat dari Nilai resistansi lilitan solenoidenya injector dibagi dua jenis 

yaitu (1) jenis Low resistance dan (2) High resistance. 

 

(1). Injector jenis Pintle  

Injector ini merupakan rancangan asli untuk mesin dengan sistem EFI konvensional generasi pertama. Nama 

yang diberikan sesuai dengan jenis katup yang dipakai untuk mengabutkan dan mengalirkan bensin. Injector 

ini menawarkan pengabutan yang baik, akan tetapi menimbun deposit pada katup pintlenya. 

(2) Injector jenis Hole 

Diperkenalkan pada mesin TCCS model terakhir, guna mereduksi deposit.  Dewasa ini ada tiga rancangan 

jenis injector hole yang dipakai, termasuk injector jenis side-feed. 

Sedangkan nilai resistansinya Injector jenis resistansi rendah, memiliki resistansi 2-3 Ohm pada 70’F. dan  

Injector jenis resistansi tinggi, memiliki resistansi 13,8 Ohm pada 70’F.. 

Gambar Jenis-jenis Injector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel klasifikasi jenis injector 
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6. COLD START INJECTOR 
 

Cold start injector dipasang dibagian tengah air intake 

chaber, yang berfungsi untuk memperbaiki kemampuan 

mesin pada waktu mesin masih hidup. 

Cold start injector akan bekerja selama mesin start dan 

temperature air pendingin masih rendah, lamanya injeksi 

maximum dibatasi oleh start injection time switch, untuk 

mencegah penggenangan bahan bakar (busi menjadi 

basah) bila kunci kontak diputar ke posisi ST, arus mengalir 

ke selonoid coil dan plunger akan tertarik melawan tekanan 

pegas (spring), kemudian katup akan terbuka dan bahan 

bakar akan mengalir melalui ujung injector. 

Bila ada benda asing yang menempel pada cold start injector akan mengakibatkan kebocoran bahan 

bakar, akibatnya idling kasar, setelah mesin dimatikan sisa tekanan bahan bakar akan mengakibatkan 

bahan bakar mengalir ke air intake chamber dan akibatnya campuran menjadi kaya dan mesin sukar 

dihidupkan. 

7.  Pulsation Dumper (Peredam Getaran) 

Sama seperti presure regulator dia berfungsi memelihara besarnya tekanan bahan bakar di dalam saluran 

fuel rail. 

Sebagai akibat adanya pulsa kontrol pada injector, maka tekanan bensin di sekitar fuel rail berubah secara 

cepat, hal ini akan berakibat buruk pada tekanan bensin yang dapat mengganggu kualitas pengabutan dari 

injector, supaya tidak terjadi kejutan mendadak maka dipasanglah damper ini. Tekanan  bahan bakar 

dipertahankan pada  2,55 s/d 2,9 kg/cm2 (36,3 s/d  41,2 psi atau 250,1 s/d 284 kpa) sesuai kevacuuman 

intake manifold dan pressure regulator, oleh karena itu terdapatsedikit variasi pada saluran tekanan 

dikarenakan injeksi pulsation damper menyerap variasi ini oleh diaphragm. 

Pada mesin-mesin yang baru damper ini sudah tidak diperlukan lagi 

 

8. Fuel Pressure Regulator (Penyetabil/Pengontrol Bahan Bakar) 

Merupakan sebuah katup diafragma yang akan menahan laju aliran bensin masukan. jika tekanan bensin 

yang masuknya masih dibawah batas kemampuan diafragmanya, namun jika tekanan bensin melebihi 

kemampuan tekanan diafragmanyanya maka bensin akan diloloskan melalui lubang keluarannya (Mengatur 

tekanan B.B  pada pipa delivery dengan manifold agar tetap stabil).. Dipasangkan pada ujung keluaran pipa 

penyalur bensin. Terdiri dari satu lubang masukkan, satu lubang keluaran, dan satu lubang kontrol katup 

pneumatic.  
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Pressure regulator mengatur tekanan bahan bakar ke injector-injektor, jumlah injeksi bahan bakar dikontrol 

sesuai lamanya signal yang diberikan ke injector, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan sedikit berubah 

sekalipun signal injeksi dan tekanan bahan bakar tetap, oleh karena itu agar jumlah injeksinya tepat maka 

tekanan bahan bakar A dan vacuum intake manifold B harus dipertahankan pada  2,55 s/d 2,9 kg/cm2 (36,3 

s/d  41,2 psi atau 250,1 s/d 284 kpa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekanan bahan bakar dari delivery pipe menekan diaphragm, membuka valve, sebagian bahan bakar kembali 

ke tangki melalui pipa pembalik, jumlah bahan bakar yang kembali ditentukan oleh tingkat ketegangan pegas 

diaphragm, variasi tekanan bahan bakar sesuai dengan volume bahan bakar yang kembali.  Bila pompa 

berhenti pegas (spring) akan menutup katup sebagai akibatnya check valve dalam pompa bahan bakar dan 

katup didalam pressure regulator mempertahankan sisa tekanan didalam saluran bahan bakar 

Pressure regulator tidak berfungsi dikarenakan ada benda asing yang menempel di valve, akan menyebabkan 

menurunnya tekanan, akibtnya mesin susah hidup, idling kasar dan tenaga mesin tidak ada, pressure 

regulator tidak dapat distel bila rusak, harus diganti satu unit. 

 

9.  Fuel Return Pipe (Pipa Pengembali/Pembalik Bahan Bakar) 

Pipa yang berfungsi mengembalikan kelebihan tekanan yang dikirim oleh pompa bahan bakar di delivery pipe 

untuk dikembalikan ke dalam tangki. 

 

 

 

 

 

 

 


