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BAB I 

MERAWAT KOMPONEN – KOMPONEN ENGINE 

SECARA BERKALA (TUNE UP) 
 

 

 
 

A. Mengapa Engine Harus di Pelihara secara berkala ? 

Kendaraan merupakan alat transportasi yang digunakan manusia untuk segala 

kebutuhan dan kepentingan manusia. Kendaraan terdiri dari beberapa 

komponen yang pada suatu waktu tertentu akan mengalami keausan dan 

kerusakan karena penggunaan yang beragam dari manusia. Oleh karena itu 

setiap kendaraan harus mendapatkan perawatan berkala, agar dapat bekerja 

dengan kondisi yang baik dan awet dengan usia pemakaian yang lama Oleh 

karena itu, Tune up merupakan usaha untuk mengembalikan kondisi semula 

apabila motor mengalami gangguan dan kerusakan akibat pemakaian secara 

terus- menerus. 

 

B. Apa Tujuan pemeliharaan engine secara berkala ? 

Tujuan dari tune up adalah  

a. Agar motor tetap menghasilkan tenaga yang maksimal dan senantiasa 

dalam kondisi baik. 

b. Menepatkan kembali ukuran – ukuran penyetelan pada mesin sesuai 

spesifikasi pada buku panduan servis. 
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c. Membuat kondisi engine tetap awet pada usia pemakaian lebih lama. 

 

C. Komponen apa sajakah yang harus di lakukan pemeliharaan secara 

berkala ? 

Beberapa bagian yang biasa diperiksa dalam pekerjaan tune-up mesin  adalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem Pendinginan. 

Sistem pendingin berfungsi menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil 

sehingga menghindari engine dari panas yang berlebihan (Overheating).  

a. Periksa tinggi air pendingin pada tangki cadangan. Jika kurang, isi 

hingga garis FULL. 

b. Periksa kualitas air pendingin. Apakah menimbulkan karat, tercampur 

olii atau kotoran? Ganti air pendingin jika perlu. 

c. Periksa kembali isi radiator terutama kisi kisinya dan selang-selangnya. 

d. Periksa klem selang. Bila longgar, kencangkan. 

e. Periksa apakah ada kebocoran pada pompa air, inti radiator (core) atau 

longgarnya penguras air.  

 

 

f. Periksa cara kerja tutup radiator dengan menggunakan alat test tutup 

radiator (compressor tester), periksa tegangan pegas dan kedudukan 

katup vakum dari tutup radiator. Tutup harus diganti, jika tutup 

membuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi atau jika tutup 

rusak 

 

 

 

2. Tali Kipas   

Tali kipas berfungsi memindahkan putaran poros engkol ke puli – puli 

penggerak lainnya, termaksud puli yang menggerakkan pompa air dan 
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alternator (dinamo cas). Langkah – langkah pemeriksaan dan penyetelan 

pada tali kipas adalah sebagai berikut : 

a. Periksa tali kipas belt dari keausan, retak, dan ketegangan. Ganti bila 

perlu 

b. Pastikan tali kipas terpasang baik pada puli  

c. Periksa kelenturan tali kipas dengan memberikan tekanan sebesar 98 N 

(10 kg) di tengah·tengah antara kedua puli. Stel bila perlu 

Penyetelan :  

 Bila perlu kendorkan baut dudukan alternator dan bautnya 

 Gerakan alternator kedalam dan keluar untuk menyetel 

 Setelah itu kencangkan baut 

 

 

3. Saringan Udara (air filter) 

Berfungsi menyaring udara yang masuk kedalam karburator, sehinngga 

karburator tidak cepat kotor dan ruang bakar tetap bersih. 

Buka elemen saringan udara 

Catatan: Usahakan agar tidak ada kotoran atau benda lain masuk ke dalam 

karburator 

a. Untuk membersihkan etemen, hembuskan udara bertekanan dari 

sebelah dalam. 

b. Jika elemen koyak atau terlalu kotor, ganti dengan yang baru 

 

 

4. Batere 
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Fungsi batere pada kendaraan adalah sebagai sumber arus listrik pada 

kendaraan, sehingga mampu menghidupkan lampu – lampu dan 

menghasilkan percikan bunga api pada proses pembakaran di ruang bakar. 

Langkah – langkah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan pada 

batere adalah sebagai berikut : 

a. Periksa batere dari kemungkinan penyangga batere berat, hubungan 

terminal longgar, terminal berkarat atau rusak, batere rusak, atau 

bocor. 

b. Periksa batas air aki harus antara batas atas dan batas bawah (maks. 

dan min. level).  

 

c. Jika di bawah min (Lower), tambahkan air bersih suling sampai batas 

Max (Upper), jangan lebih.  

d. Periksa berat jenis elektrolit dengan hidrometer.  

Berat jenis 1,25 - 1,27 pada 20°C. 

 

c. Periksa tegangan dan arus yang mengalir pada kedua terminal batere. 
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5. Pelumas (Oli Mesin) 

Oli ( pelumas) Mesin fungsinya adalah sebagai pelumas/melapisi permukaan 

komponen engine yang bergerak sehingga tidak mengalami keausan yang 

berlebihan. Selain itu, pelumas juga berfungsi sebagai pendingin pada 

konstruksi engine sehingga terhaindar dari panas yang berlebihan. Langkah 

– langkah pemeliharaan pada pelumas (oli mesin) adalah sebagai berikut : 

a. Tinggi oli harus berada pada antara L, dan jika lebih rendah, periksa 

kemungkinan ada kebocoran lalu tambah oli. hingga tanda F. Gunakan 

oli API service SE.  

b. Periksa oli kemungkinan sudah kotor, kemasukan air atau berubah 

warna. 

 

 

 

6. Busi 

Busi pada motor bensin berfungsi menghasilkan percikan bunga api untuk 

membakar campuran bahan bakar didalam ruang bakar. Langkah –langkah 

pemeliharaan dan pemeriksaan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Periksa elektroda tengah setiap busi dari pengikisan, atau porselinnya 

retak. Ganti bila perlu.  

b. Bersihkan busi dengan amplas atau sikat kawat halus dipakai lagi 

c. Stel celah busi dengan membengkokkan elektroda massanya 

Catatan : Gunakan feeler gauge kawat umuk mendapatkan keakuratan 

pengukuran 

Perhatian :  

 Jangan menarik kabel busi waktu membukanya.  

 Waktu memasang busi baru atau lama oleskan compound anti aus atau 

sejenisnya pada drat busi. 
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7. Memeriksa Kabel Tegangan Tinggi  

Kabel tegangan tinggi berfungsi menyalurkan tegangan yang dihasilkan 

oleh koil pengapian untuk di teruskan melalui rotor kepada busi sehingga 

dihasilkan sebuah percikan bunga api yang membakar campuran bahan 

bakar dan udara. Langkah – langkah  pemeliharaan dan pemeriksaan pada 

kabel tegangan tinggi adalah sebagai berikut :  

a. Lepaskan kabel. Pada waktu melepas kabel busi, tariklah dengan 

memegang bagian ujung kabelnya, jangan memegang pada bagian 

tengah kabel.  

b. Periksa tahanan kabel. Tahanan kabel kurang dari 25 kiOHM perkabel. 

 

 

 

8. Distributor 

Distributor pada sistem pengapian berfungsi membagi tegangan yang 

dihasilkan koil pengapian ke busi melalui perputaran rotor pembagi. 

Langkah – langkah pemeriksaan dan penyetelan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

a. Periksa tutup distributor dan rotor dari kemungkinan: 

 Retak, berkarat, terbakar atau lubang kabel kotor. 

 Terminal elektroda terbakar. 

 Pegas bagian tengah lemah. 
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b. Periksa dan stel celah platina atau celah udara. 

 Jika platina terbakar atau berlubang lubang, platina harus diganti. 

 Stel celah platina dengan pegas penahan. Celah blok 0,45 mm. 

 Stel celah udara antara rotor proyeksi koil, Celah udara 0,2 - 074 mm. 

 

c. Periksa sudut dwell dengan tester.  

 

 

 

d. Periksa saat pengapian.  

 Stel putaran mesin pada putaran idle. Oktan selektor harus distel 

pada posisi standar. Saat pengapian pada maksimum 950 RPM 8 

derajat sebelum TMA. 

 Cocokkan tanda-tanda waktu dengan memutar body distributor. Saat 

pengapian 8° sebelum TMA.  

Perhatian: Jangan distel dengan oktan selektor 
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e. Periksa cara kerja governor.  

 Rotor harus kembali dengan cepat setelah diputar searah jarum jam 

dan dilepas. Rotor tidak boleh terlalu longgar. 

 Hidupkan mesin dan lepaskan selang dari distributor. Tanda waktu 

berubah sesuai dengan putaran mesin.  

 

 

9. Penyetelan Celah Katup 

Penyetelan celah katup berfungsi untuk mengatur gerak bebas (clearenace 

valve) sesuai dengan spesifikasi mesin itu sendiri. Langkah – langkah 

penyetelan celah katup pada mesin adalah sebagai berikut : 

a. Panaskan mesin kemudian matikan. 

b. Stel silinder No. 1 Pada TMA atau titik mati atas (kompresi).  

 

 

 

c. Kencangkan kembali baut-baut kepala silinder dan penunjang batang 

penumbuk katup (rocker arm).  
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d. Stel celah katup. Celah katup diukur di antara batang katup dan lengan 

rocker. Yang distel hanya katup yang ditunju  oleh panah saja. 

 

Celah katup:  

 Hisap : 0,15 - 0,20 mm  

 Buang : 0,20 - 0,30 mm 

 

e. Putarlah poros engkol (cranshat) 360   

f. Stel katup-katup lain yang ditunjukkan oleh panah.   
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10. Penyetelan Putaran Rendah (Idle) Pada Karburator. 

Penyetelan putaran randah pada karburator berfungsi menetapkan putaran 

idle (langsam) pada mesin. 

Cara 1: 

a. Lepaskan sumbat pada saluran isap dan pasang vacuum gauge. 

b. Sambungkan tachometer pada koil pengapian. 

c. Hidupkan mesin sampai suhu kerja normal. 

d. Saat mesin stasioner, putar skrup setelah angin ke dalam dan keluar 

sampai diperoleh putaran terbaik dengan tingkat kevakuman 

minimum 430 mm Hg. 

e. Putarlah sekrup setelah stasioner untuk menyetelnya. 

f. Lepaskan vacuum gauge dan pasang sumbat kembali. 

Cara 2:  

a. Hidupkan mesin. 

b. Stel hingga putaran maksimum dengan memutar sekrup penyetel 

putaran idle.  

c. Stel putaran campuran idle dengan memutar sekrup penyetel putaran 

idle. Putaran campuran idle kurang lebih 800 rpm  

d. Teruskan penyetelan (b) dan (c) sampai dapat putaran maksimum 

yang paling optimal, tidak bergantung banyaknya memutar sekrup 

penyetel putaran idle. Putaran idle 750 kurang lebih 50 rpm. 

e. Untuk penyetelan bagian karburator lainnya, lihat pembahasan 

khusus karburator.   

 

 

 

11. Pemeriksaan Tekanan Kompresi 

Pemeriksaan tekanan kompresi bertujuan untuk mendeteksi kebocoran – 

kebocoran yang mengkin terjadi pada komponen ring piston akibat 

bergesekan dengan permukaan ruang bakar. Langkah – langkah 

pemeriksaan tekanan kompresi adalah sebagai berikut :  

a. Pastikan oli mesin cukup dan aki punya setrum penuh. 

b. Panaskan mesiu sampai suhu kerja normal. Matikan mesin. 

c. Lepaskan semua besi. 

d. Pasang alat ukur kompresi pada lubang busi silinder no.1. 

e. Injak pedal gas sampai habis. 
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f. Start mesin hingga tekanan kompresi hingga nilai tertinggi. 

g. Lakukan tes yang sama pada silinder lainnya. 

Tekanan kompresi,  

Standar  : 11 kg/cm2  

Limit  : 9,0 kg/cm2  

h. Bila rendah atau tidak rata, lakukan tes ulang setelah menuangkan oli 

ke silinder yang nilai kompresinya paling rendah  

 Bila tekanan kompresi naik, berarti ring pinion atau silinder aus. 

 Bila tekanan tidak naik, tandanya permukaan klep pada kepala 

silinder tidak rapat. 

 Bila dua silinder yang berdekatan tekanannya tidak naik, 

kemungkinan penyebabnya adalah gasket kepala silinder diantara 

kedua silinder itu bocor 
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BAB II 

SISTEM BAHAN BAKAR BENSIN 

(GASOLINE FUEL SYSTEM) 
 

 
 

A. Jenis – jenis sistem Bahan Bakar Bensin 

Sistem bahan bakar berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar 

dan mengirim campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Dilihat dari 

cara pemasukan campuran udara dan bahan bakar tersebut ada dua macam. Cara 

pertama, masuknya campuran udara dan bahan bakar dengan cara dihisap, sedang 

cara kedua masuknya campuran udara dan bahan bakar dengan cara diinjeksikan. 

Cara pertama biasa disebut sistem bahan bakar konvensional, sedang cara kedua 

disebut sistem injeksi bahan bakar. Sistem injeksi bahan bakar dapat dibagi 

menjadi sistem bahan bakar mekanik dan sistem injeksi bahan bakar secara 

elektronik dan biasa disebut EFI (Electronic Fuel Injection). 

 

B. Komponen Sistem Bahan Bakar Bensin 

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mesin bensin, agar tenaga yang 

dihasilkan dapat tercapai dengan baik.  

1. Tekanan kompresi yang baik.  

2. Waktu pengapian yang tepat dan percikan bunga api busi yang kuat.  

3. Campuran udara dan bahan bakar yang sesuai.  



Modul  Belajar 

 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan  Page 16 of 64 

 

 
 

Komponen sistem bahan bakar konvensional terdiri atas :  

 

1. Tanki Bahan Bakar,  

Tangki bahan bakar berfungsi sebagai tempat penampungan sementara 

bahan bakar bensin, sebelum di salurkan ke karburator. 

Tangki bahan bakar (fuel tank) terbuat dari plat baja tipis. Tangki ini 

biasanya ditempatkan di bawah atau di bagian belakang kendaraan untuk 

mencegah terjadinya kebocoran dan mencegah benturan. Bagian dalam dilapisi 

dengan bahan anti karat.  

 
 



Modul  Belajar 

 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan  Page 17 of 64 

 

Tangki bahan bakar dilengkapi dengan pipa untuk pengisian bensin, sebuah 

baut penguras (drain plug) untuk mengeluarkan bensin, dan sebuah alat 

pengukur (fuel sender gauge) yang dapat menunjukkan jumlah bensin yang 

tersimpan di dalam tangki. Selain itu pada tangki dibagi – bagi dalam beberapa 

bagian dengan pemisah (separator). Pemisah – pemisah ini berfungsi sebagai 

“damper” bila kendaraan berjalan atau berhenti secara tiba-tiba atau bila 

berjalan di jalan yang kasar.  

Bila tangki bahan bakar tidak dibagi-bagi dengan pemisah, maka bensin akan 

menimbulkan bunyi dan juga dapat keluar melalui pipa pengisiannya. Bahan 

bakar terhisap ke atas melalui fuel inlet tube yang ditempatkan 2 – 3 cm 

dibagian terendah dari tangki. Ujung pipa terpisah dari dasar tangki dan 

dengan demikian air dan benda – benda asing tidak akan terhisap kendaraan 

dalam pipa bersama bahan bakar 

 

Macam – macam kontruksi ventilasi tangki :  

a. Ventilasi Pada Tutup  

 Macam ventilasi ini banyak 

dipakai pada sepeda motor.  

 Waktu mengganti tutup tangki 

baru, periksalah apakah terdapat 

ventilasi pada tutup tangki 

 
b. Ventilasi Pada Tangki  

 Konstruksi ventilasi ini sering 

digunakan pada mobil.  

 Jika ujung saluran ventilasi tidak 

dipasang pada tempat yang 

bersih, kotoran dapat masuk 

pada tanki.  

 
c. Ventilasi Dengan Katup  

 Jenis ventilasi ini lebih aman 

terhadap kebocoran saat mobil  

 posisi miring sekali / terbalik  

 Penguapan bensin berkurang, 

pemakaian bensin irit  

 Slang pada katup tekan kadang-

kadang dihubungkan ke 

karburator   

 

2. Saluran Bahan Bakar,  

Bensin dialirkan dari tangki ke karburator melalui saluran bahan bakar 

(pipa/selang). Umumnya saluran diletakkan di bawah rangka atau lantai mobil 

yang dilindungi oleh penahan untuk mencegah terjadinya benturan batu atau 

kondisi jalan. Oleh sebab itu pipa bahan bakar dibuat dari plat seng (zinc 

plated) dan tembaga (copper lined steel). Bagian lain yang dihubungkanke 

mesin dibuat dari selang – selang karet (rubber hose). 
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3. Chacoal Canister (Hanya Beberapa Model Saja),  

Gas HC (Hydrocarbon) yang berbahaya dihasilkan dari dalam tangki bensin 

dan tidak boleh dikeluarkan ke udara luar. Pada beberapa mesin, uap bensin 

disimpan sementara di suatu tempat saat mesin mati dan dikirimkan ke ruang 

bakar untuk pembakaran saat mesin dihidupkan kembali.  

Charcoal canister adalah tempat penampung uap bensin berisikan charcoal yang 

masih aktif, dan uap bensin dihubungkan langsung ke dalamnya dengan udara. 

Gas HC dipisahkan dari uap bensin oleh charcoal. Pada saat mesin hidup, gas 

tersebut dialirkan ke ruang bakar melalui karburator kemudian dibakar dan 

menjadi gas buang yang tidak berbahaya 

 

 
 

4. Saringan Bahan Bakar,  

Bensin adakalanya mengandung kotoran & air, 

dan bila masuk ke dalam karburator akan 

menyumbat saluran – saluran yang kecil, jet-

jet, nosel dan sebagainya di dalam karburator, 

yang dapat menimbulkan problem pada mesin. 

Saringan bensin (fuel filter) yang letaknya 

antara tangki dan pompa bahan bakar (fuel 

pump) akan menyaring benda asing dari bahan 

bakar.  

Elemen saringan menahan aliran bahan bakar 

dan menyaring air, pasir, kotoran dan benda 
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asing lainnya yang lebih berat dibandingkan dengan bensin. Kotoran akan 

mengendap dibagian bawah saringan, sedangkan kotooran benda asing yang 

ringan menempel pada elemen. Saringan bensin tidak dapat diperbaiki dan 

harus diganti dalam satu unit. 

 

5. Pompa Bahan Bakar,  

 Karena letak tangki bahan bakar yang lebih rendah dari karburator maka 

bahan bakar tidak dapat mengalir dengan sendirinya dari tangki bahan bakar 

ke karburator, untuk mengalirkan bahan bakar tersebut diperlukan pompa 

bahan bakar. Ada 2 tipe pompa bensin, yaitu tipe mekanik dan tipe elektrik. 

Pompa bahan bakar tipe mekanik menggunakan diaphragma dan biasa 

digunakan pada mesin yang menggunakan karburator. Pompa bahan bakar 

tipe elektrik dipakai pada mesin yang menggunakan sistem EFI.  

 

a. Pompa Bahan Bakar Tipe Mekanik  

Pompa bahan bakar tipe mekanik mempunyai sebuah diaphragma yang 

letaknya tepat ditengah – tengah seperti terlihat pada gambar. Sepasang 

katup yang bekerja dengan arah yang berlawanan, dan dipasangkan 

dipasangkan didalam pompa. Katup ini digerakkan oleh daya balik 

diaphragma untuk menekan bahan bakar ke karburator. Diaphragma 

digerakkan oleh rocker arm yang digerakkan oleh putaran nok camshaft.  

 

 
Cara kerja :  

 Langkah Hisap. Bila rocker arm ditekan oleh nok, diaphragma 

tertarik ke bawah, ruang di atas diaphragma menjadi hampa, katup 

masuk terbuka dan bahan bakar akan mengalir ke ruang diaphragma. 

Pada saat ini katup keluar tetap tertutup karena tekanan pegas.  

 Langkah Tekan Nok (cam) berputar, maka rocker arm akan kembali 

ke posisi semula sehingga diaphragma didorong ke atas oleh pegas, 

akibatnya bahan bakar terdorong melalui katup keluar kemudian 
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mengalir ke karburator. Dalam keadaan seperti ini katup keluar 

terbuka dan katup masuk tertutup. Tekanan penyaluran pompa sekitar 

0,2 s/d 0,3 kg/cm2.  

 

Langkah Pengatur Hasil Pemompaan  

Jika bahan bakar yang tersedia pada karburator sudah cukup maka 

diaphragma tidak terdorong ke atas oleh pegas, dan pull rod berada pada 

posisi turun. Hal ini disebabkan tekanan pegas sama dengan tekanan 

bahan bakar. Pada saat ini rocker arm tidak bekerja walaupun camshaft 

berputar, akibatnya diaphragma diam dan pompa tidak bekerja.  

 

 
 

b. Pompa Bahan Bakar Tipe Listrik  

Pompa bahan bakar tipe listrik (electric fuel pump) menghasilkan tekanan 

2 kg/cm2 atau lebih dibandingkan dengan pompa bahan bakar tipe 

mekanik. Selain itu juga getaran yang terjadi berkurang.  
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Karena tidak digerakkan oleh poros nok, pompa bahan bakar tetap dapat 

mengirimkan bahan bakar walaupun mesin dalam keadaan mati dan tidak 

perlu pemasangan langsung pada mesin. Biasanya pompa ini dipasangkan 

di dalam tangki (in tank type) atau disekitar saluran bahan bakar (in line 

type). Bahan bakar ditekan oleh rotor atau turbin. Pompa bahan bakar tipe 

turbin tidak menimbulkan bunyi dan tidak memerlukan silencer seperti 

yang digunakan pada tipe rotor. 

 

6. Karburator. 

Karburator berfungsi untuk merubah bahan bakar dalam bentuk cair 

menjadi kabut bahan bakar dan mengalirkan ke dalam silinder sesuai dengan 

kebutuhan mesin. Karburator mengirim sejumlah campuran udara dan bahan 

bakar melalui intake manifold menuju ruang bakar sesuai dengan beban dan 

putaran mesin. 

Campuran Udara dan Bahan Bakar yang dikirim ke dalam silinder untuk 

mesin harus ada dalam kondisi mudah terbakar agar dapat menghasilkan 

efisiensi tenaga yang maksimal. Bensin sedikit sulit terbakar, bila tidak 

dirubah ke dalam bentuk gas. Bensin tidak dapat terbakar dengan sendirinya, 

harus dicampur dengan udara dalam perbandingan yang tepat. Untuk 

mendapatkan campuran udara dan bahan bakar yang baik, uap bensin harus 

bercampur dengan sejumlah udara yang tepat. Perbandingan campuran udara 

dan bahan bakar juga mempengaruhi bahan bakar.  
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Perbandingan udara dan bahan bakar dinyatakan dalam volume atau berat 

dari bagian udara dan bahan bakar. Pada umumnya, perbandingan udara dan 

bahan bakar dinyatakan berdasarkan perbandingan berat udara dengan berat 

bahan bakar. Bensin harus dapat terbakar keseluruhannya di dalam ruang 

bakar untuk menghasilkan tenaga yang besar pada mesin. Perbandingan udara 

dan bahan bakar dalam teorinya adalah 15 : 1, yaitu 15 untuk udara 

berbanding 1 untuk bensin. Tetapi pada kenyataannya, mesin menghendaki 

campuran udara dan bahan bakar dalam perbandingan yang berbeda-beda 

tergantung pada temperatur, kecepatan mesin, beban dan kondisi lainnya. 

Pada tabel di bawah diperlihatkan perbandingan udara dan bahan bakar yang 

dibutuhkan sesuai dengan kondisi mesin. 

 

Tabel 1 :   Spesifikasi Karburator 
Hal Spesifikasi 

Garis tengah venture 

Spuyer utama 

Spuyer udara utama 

Spuyer lambat 

Spuyer udara lambat No. 01 

Spuyer udara lambat No. 02 

Spuyer pengayaan ( Enrichment jet ) 

25 mm (0,9843 

 1,08 mm ( 0,0425 in ) 

 0,55 mm ( 0,0216 in ) 

 0,46 mm ( 0,0181 in ) 

 1,10 mm ( 0,0433 in ) 

 1,35 mm ( 0,0531 in ) 

 0,65 mm ( 0,0256 in ) 

 

7. Prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar Bensin 

Dasar kerja karburator sama dengan prinsip pengecatan dengan 

semprotan. Ketika udara ditiup melalui bagian ujung dari pipa penyemprot, 

tekanan di dalam pipa akan turun (rendah). Sehingga cairan dalam tabung 

penyemprotan akan terhisap ke dalam pipa dan membentuk partikel – partikel 

kecil saat terdorong oleh udara. Semakin cepat aliran udara yang memotong 

pipa, maka akan semakin rendah pula tekanan di dalam pipa dan semakin 

banyak cairan yang terhisap ke dalam pipa. 

 

 
Gambar cara kerja karburator 
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8. Cara Kerja Karburator 

Untuk memenuhi kebutuhan kerjanya, pada karburator terdapat 

beberapa sistem yaitu : 

(1) Sistem pelampung 

(2) Sistem Stasioner dan Kecepatan Lambat 

(3) Sistem Kecepatan Tinggi Primer 

(4) Sistem Kecepatan Tinggi Sekunder 

(5) Sistem Tenaga (Power System) 

(6) Sistem Percepatan 

(7) Sistem Cuk 

(8) Mekanisme idel cepat 

(9) Hot Idle Compensator 

(10) Anti Dieseling 

(11) Daspot 

(12) Deceleration Fuel Cut Off System 

Untuk mempermudah dalam analisa kerusakan atau gangguan yang 

disebabkan karburator, maka perlu diuraikan atau dijelaskan masing-masing 

sistem yang ada pada karburator. 

 

(1) Sistem Pelampung 

Sistem pelampung diperlukan untuk menjaga agar permukaan bahan 

bakar pada ruang pelampung selalu konstan. Pada ruang pelampung 

terdapat pelampung (float) dan jarum pelampung (needle valve). 

 

 
Gambar 19. Sistem pelampung 

 

Pelampung dapat bergerak naik turun sesuai dengan tinggi permukaan 

bahan bakar, sedang jarum pelampung berfungsi untuk membuka dan 

menutup saluran bahan bakar yang berasal dari pompa bahan bakar. 

Apabila permukaan bahan bakar di dalam ruang pelampung turun, maka 

pelampung akan turun sehingga jarum pelampung membuka saluran 

masuk. Akibatnya bahan bakar yang berasal dari pompa bahan bakar 

mengalir masuk ke ruang pelampung. Selanjutnya apabila permukaan 

bahan bakar dalam ruang pelampung naik, maka pelampung ikut naik 

sehingga jarum pelampung menutup saluran bahan bakar.Akibatnya 

aliran bahan bakar terhenti. Demikian seterusnya sehingga permukaan 

bahan bakar diharapkan selalu konstan walaupun putaran mesin 

berubah-ubah. Dalam kenyataannya jarum pelampung terdiri atas katup 

jarum, pegas dan pin. Pada katup jarum terdapat pegas yang berfungsi 
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untuk mencegah pembukaan katup jarum pada saat kendaraan 

terguncang. 

 

(2) Sistem Stasioner dan Kecepatan lambat 

Pada saat mesin berputar stasioner, bahan bakar mengalir dari ruang 

pelampung melalui primary main jet, kemudian ke slow jet, economizer 

jet, dan akhirnya ke ruang bakar melalui idle port. Kemudian pada saat 

pedal gas ditekan sedikit, maka katup gas akan membuka lebih lebar 

sehingga aliran bahan bakar dari ruang pelampung tersebut masuk ke 

ruang bakar selain melalui idle port juga melalui slow port. 

  
Gambar 20. Sistem stasioner dan kecepatan lambat 

 

(3) Sistem kecepatan Tinggi Primer 

Pada saat pedal gas dibuka lebih lebar, aliran bahan bakar dari ruang 

pelampung langsung menuju primary main nozle (nosel utama primer). 

Sementara dari idel port dan slow port tidak lagi mengeluarkan bahan 

bakar karena kevakuman pada idel port dan slow port lebih rendah dari 

pada di daerah prymary main nozle. 

 
Gambar 21. Sistem kecepatan tinggi primer 
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Pada saat pedal gas dibuka lebih lebar, aliran bahan bakar dari ruang 

pelampung langsung menuju primary main nozle (nosel utama primer). 

Sementara dari idel port dan slow port tidak lagi mengeluarkan bahan 

bakar karena kevakuman pada idel port dan slow port lebih rendah dari 

pada di daerah prymary main nozle. 

 

(4) Sistem Kecepatan Tinggi Sekunder 

 
Gambar 22. Sistem kecepatan tinggi sekunder 

Pada saat pedal gas dibuka penuh, maka katup gas sekunder (secondary 

throttle valve) terbuka sehingga bahan bakar keluar selain dari nosel 

utama primer juga melalui nosel utama sekunder. Dengan demikian 

jumlah bahan bakar yang masuk lebih banyak lagi, karena dari kedua 

nosel mengeluarkan bahan bakar. 

 

(5) Sistem Tenaga 

 
Gambar 23. Sistem tenaga 
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Primary high system mempunyai perencanaan untuk pemakaian bahan 

bakar yang ekonomis. Apabila mesin harus mengeluarkan tenaga yang 

besar, maka harus ada tambahan bahan bakar ke primary high speed 

system. Tambahan bahan bakar disuplai oleh power sistem (sistem 

tenaga) sehingga campuran udara dan bahan bakar menjadi kaya (12-13 : 

1). Apabila katup gas hanya terbuka sedikit,kevakuman pada intake 

manifold besar, sehingga power piston akan terhisap pada posisi atas. Hal 

tersebut akan menyebabkan power spring (B) menekan power valve 

sehingga power valve tertutup. Apabila katup gas dibuka lebih lebar, 

maka kevakuman pada intake manifold akan berkurang sehingga 

kevakuman tersebut tidak mampu melawan tegangan pegas power valve 

(spring A). Akibatnya power piston akan menekan power valve sehingga 

saluran power jet terbuka. Pada keadaan seperti ini bahan bakar disuplai 

dari prymary main jet dan power jet. 

 
Gambar 24. Power valve pada sistem tenaga 

 

(6) Sistem Percepatan 

Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, katup gas akan membuka 

secara tiba-tipa pula, sehingga aliran udara akan menjadi lebih cepat. 

Sementara bahan bakar mengalir lebih lambat karena berat jenis bahan 

bakar lebih rendah dari pada udara sehingga campuran menjadi kurus. 

Padahal pada keadaan tersebut dibutuhkan campuran yang kaya. Untuk 

itu pada karburator dilengkapi dengan sistem percepatan. 

 
Gambar 25. Sistem percepatan 
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Pada saat pedal gas diinjak secara tiba-tiba, plunger pompa akan 

bergerak turun menekan bahan bakar yang ada di ruangan di bawah 

plunger pompa. Akibatnya bahan bakar akan mendorong outlet steel ball 

dan discharge weight, sehingga bahan bakar keluar melalui pump jet 

menuju ruang bakar. 

Setelah melakukan penekanan, plunger pump kembali ke posisi semula 

karena adanya pegas yang ada di bawah plunger pompa. Akibatnya bahan 

bakar yang ada di ruang pelampung terhisap melalui inlet steel ball. 

 

(7) Sistem Cuk 

Pada saat mesin dingin, bahan bakar tidak akan menguap dengan baik 

dan sebagian campuran udara dan bahan bakar yang mengalir akan 

mengembun pada dinding intake manifold karena intake manifold dalam 

keadaan dingin. Keadaan tersebut akan mengakibatkan campuran udara 

dan  bahan bakar menjadi kurus sehingga mesin sukar hidup. Sistem cuk 

membuat campuran udara dan bahan bakar menjadi kaya (1:1) yang 

disalurkan ke dalam silinder apabila mesin masih dingin. Ada dua sistem 

cuk yang biasa digunakan pada karburator yaitu sistem cuk manual dan 

sistem cuk otomatis. 

 

(a) Sistem Cuk Manual 

Pada sistem cuk manual untuk membuka dan menutup katup cuk 

digunakan linkage yang dihubungkan ke ruang kemudi. Apabila 

pengemudi akan membuka atau menutup katup cuk cukup menarik 

atau menekan tombol cuk yang ada pada instrumen panel 

(dashboard) 

 
Gambar 26. Sistem cuk manual 

 

(b) Sistem Cuk Otomatis 

Pada sistem cuk otomatis, katup cuk membuka dan menutup secara 

otomatis tergantung dari temperatur mesin. Pada umumnya sistem 

cuk  otomatis yang digunakan pada karburator ada dua macam yaitu 

: sistem pemanas dari exhaust dan sistem electric. Pada saat mesin 
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distart katup cuk tertutup rapat hingga temperatur di ruang mesin 

mencapai 25° C. Apabila mesin dihidupkan dalam keadaan katup cuk 

menutup maka akan terjadi kevakuman di bawah katup cuk. Hal 

tersebut akan menyebabkan bahan bakar keluar melalui prymary 

low dan high speed system dan campuran menjadi kaya. 

 
Gambar 27. Sistem cuk otomatis saat dingin 

 

Setelah mesin hidup, pada terminal L timbul arus dari voltage 

regulator, arus tersebut akan mengalir ke choke relay sehingga 

menjadi ON. Akibatnya arus dari ignition switch mengalir melalui 

choke relay menuju ke masa electric heat coil. Apabila electric heat 

coil membara/panas maka bimetal element akan mengembang dan 

akan membuka choke valve. 

 

 
Gambar 28. Sistem cuk otomatis saat panas. 

 

PTC berfungsi untuk mencegah arus yang berlebihan yang mengalir 

dari electric heat coil, apabila katup cuk telah terbuka (temperatur di 

dalam rumah pegas telah mencapai 100° C)  

 

(8) Mekanisme Idel Cepat 

Mekanisme idel cepat diperlukan untuk menaikkan putaran idel pada 

saat mesin masih dingin dan katup cuk dalam keadaan menutup. 
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Apabila katup cuk menutup penuh dan katup throttle ditekan sekali, 

kemudian dibebaskan, maka pada saat yang sama, fast idel cam yang 

dihubungkan dengan cuk melalui rod berputar berlawanan arah jarum 

jam. Kemudian fast idel cam menyentuh cam follower yang dihubungkan 

dengan katup throttle sehingga katup throttle akan membuka sedikit. 

 
Gambar 29. Mekanisme idel cepat 

 

(9) Hot Idel Compensator (HIC) 

Apabila kendaraan berjalan lambat dan temperatur di sekelilingnya 

tinggi, maka temperatur di dalam komponen mesin akan naik. Hal 

tersebut akan menyebabkan bahan bakar dalam ruang pelampung banyak 

yang menguap dan masuk ke intake manifold. Akibatnya campuran udara 

dan bahan bakar menjadi gemuk sehingga memungkinkan putaran idel 

kasar. Oleh karena itu pada karburator perlu dilengkapi dengan HIC 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

 
Gambar 30. Hot idel compensator 

 

Pada saat temperatur mesin naik, maka bimetal membuka thermostatic 

valve, sehingga udara dari air horn mengalir ke dalam intake manifold 

melalui saluran udara dalam flange sehingga campuran udara dan bahan 

bakar menjadi normal kembali. Katup thermostatic mulai membuka 
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apabila temperatur di sekeliling elemen bimetal telah mencapai 55° C dan 

akan membuka penuh pada temperatur 75° C. 

 

(10) Anti Dieseling 

Dieseling adalah berputarnya mesin setelah kunci kontak dimatikan. 

Meskipun kunci kontak telah dimatikan, mesin masih bisa hidup karena 

pada ruang bakar ada panas (bara api). Terjadinya proses pembakaran 

bukan karena nyala api dari busi, tetapi dari tumpukan karbon (deposit) 

yang membara. Adapun cara kerja anti dieseling adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 31. Anti dieseling 

 

Apabila kunci kontak di ON kan, maka arus akan mengalir dari baterai ke 

solenoid sehingga selonoid akan menjadi magnit. Akibatnya katup tertarik 

sehingga saluran pada economiser jet terbuka dan bahan bakar dapat 

mengalir ke idle port. Setelah kunci kontak dimatikan, arus yang ke 

solenoid tidak ada sehingga kemagnitannya hilang. Akibatnya katup 

solenoid turun ke bawah karena adanya pegas sehingga saluran pada 

economiser jet tertutup. Dengan demikian tidak akan terjadi dieseling 

karena bahan bakar tidak dapat mengalir ke idle port. 

 

 
Gambar 32. Katup solenoid pada anti dieseling 
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(11) Dashpot 

Apabila mesin sedang berputar pada putaran tinggi, kemudian tiba-tiba 

kunci kontak dimatikan, maka pada ruang bakar akan terjadi kelebihan 

bahan bakar. Bahan bakar masuk ke ruang bakar dalam jumlah banyak 

karena kevakuman yang terjadi di bawah katup throttle cukup tinggi. 

Hal tersebut dapat terjadi karena katup throttle pada  posisi menutup, 

sementara putaran mesin masih tinggi. 

 

 
Gambar 33. Dashpot 

 

Fungsi dashpot adalah untuk memperlambat penutupan katup 

throttle dari putaran tinggi, sehingga tidak akan menambah emisi gas 

buang. Adapun cara kerjanya adalah sebagai berikut : 

 Selama pengendaraan berjalan normal, tidak ada vakum pada TP 

port, sehingga pegas dalam TP port menekan diafragma ke kiri 

menggerakkan TP adjusting screw ke kiri. 

 Selama perlambatan, tuas pengait pada katup throttle menyentuh 

adjusting screw, mencegah katup throttle menutup penuh. Kemudian 

vakum dari TP port bekerja pada diafragma melalui jet 

memungkinkan katup throttle berangsur-angsur menutup. 

 

(12) Deceleration Fuel Cut-Off System 

Pada saat deselerasi, throttle valve akan menutup rapat sementara 

putaran mesin masih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan bahan bakar 

yang masuk ke ruang bakar lebih banyak sehingga campuran menjadi 

gemuk. Untuk itu pada karburator perlu dilengkapi dengan 

“Deceleration Fuel Cut-Off System“ yang berfungsi menutup aliran 

bahan bakar dari slow port sehingga konsentrasi CO dan HC dapat 

diturunkan. 

Selama pengendaraan normal dengan putaran mesin di bawah 2000 

rpm, solenoid valve pada posisi ON. Pada saat ini saluran bahan bakar 

pada slow port terbuka karena solenoid mendapat masa dari Emission 

Control Computer. Apabila putaran mesin mencapai 2000 rpm atau 
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lebih, Emission Control Computer akan menghubungkan arus solenoid 

ke masa melalui vacuum switch. Pada saat ini vacuum switch pada posisi 

ON karena vacuum pada TP port lebih kecil dari 400 mmHg. 

 
Gambar 34. Deceleration Fuel Cut-Off System 

 

Apabila pada putaran mesin di atas 2000 rpm, kemudian pedal gas 

tiba-tiba dilepas (deselerasi) maka vacuum pada TP port akan lebih 

besar dari 400 mmHg, vacuum switch akan OFF dan solenoid valve tidak 

mendapat masa sehingga solenoid valve menutup saluran bahan bakar 

yang ke slow port. 

Apabila putaran mesin mencapai 2000 rpm , maka solenoid valve 

akan mendapat masa dari emission control computer kembali sehingga 

saluran bahan bakar yang ke slow port dan idle port terbuka dan bahan 

bakar akan mengalir kembali. Hal tersebut untuk mencegah mesin mati 

dan mempertahankan agar mesin dapat hidup pada putaran idle. 

 

C. Pemeriksaan Dan Pemeliharaan Sistem Bahan Bakar Mekanik  

 

a. Pemeriksaan Karburator  

 Pemeriksaan katup sistem cuk manual. - Katup cuk harus tertutup penuh 

pada saat tombol cuk ditarik penuh.  

 Hasil : ………………………………………………………………………………….  

 Katup cuk harus terbuka penuh saat tombol cuk dikembalikan penuh.  

 Hasil : 

………………………………………………………......................................... 

 Kesimpulan : ………………………………………………………………………….. 

 

b. Pemeriksaan sistem pemutus cuk.  

 Hidupkan mesin.  

 Lepaskan selang vakum dari membran dan periksa bahwa linkage cuk 

kembali.  

 Hasil : ………………………………………………  
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 Kesimpulan : ……………………………………….  

 Pasang kembali selang vakum pada membran.  

 
c. Pemeriksaan sistem cuk otomatis.  

 Lepaskan konektor karburator.  

 Ukurlah tahanan antara rumah koil dengan massa.  

 Spesifikasi tahanan : 17 – 19 Ω pada 20oC.  

Hasil pengukuran : ……. Ω  

Kesimpulan : …………………………………………..  

 Hidupkan mesin.  

 Beberapa saat kemudian, periksa bahwa katup cuk mulai membuka dan 

rumah cuk panas.  

Katup cuk : …………………………………………  

Rumah cuk : …………………………………………  

Kesimpulan : ………………………………………..  

 Matikan mesin.  

 

 
 

d. Pemeriksaan pompa percepatan.  

Buka katup gas dan periksa bahwa bensin keluar dari nosel akselerasi.  
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Hasil : ………………………………………………..  

Kesimpulan : …………………………………………  

 

e. Pemeriksaan Dashpot.  

 Setelah mesin dipanaskan, lepas selang vakum dari membran dan 

sumbatlah ujung selang vakum.  

 Stel putaran mesin pada 3000 rpm.  

 Lepas pedal gas.  

 Periksa putaran penyetelan dashpot (2000 + 200 rpm.  

 Stel dashpot dengan cara memutar skrup penyetel dashpot.  

 

 
 

f. Pemeriksaan putaran idel cepat.  

 Panaskan mesin hingga temperatur kerja. 

 Pasanglah Tachometer pada mesin.  

 Hentikan kerja cam breaker dengan cara melepas selang vakum dari cam 

breaker dan sumbat ujung selang.  



Modul  Belajar 

 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan  Page 35 of 64 

 

 Stel cam idel cepat dengan cara : menahan katup gas sedikit terbuka, tarik 

fast idel cam ke atas dan kembalikan katup gas pada posisi semula sambil 

menempatkan tuas throttle di atas  step ketiga dari cam.  

 Apabila kecepatan idel cepat tidak sesuai spesifikasi, stel kecepatan idel 

tinggi dengan memutar sekrup penyetel idel cepat.  

 Periksa kembali bahwa putaran mesin kembali ke kecepatan idle setelah 

pedal gas ditekan sedikit.  

 Hubungkan kembali selang vakum.  

 

 
g. Pemeriksaan pemanas positif temperatur coefficient (PTC).  

 Lepaskan konektor pemanas PTC.  

 Ukurlah tahanan antara terminal PTC dan massa menggunakan ohmmeter. 

Spesifikasi tahanan : 2 – 6 Ω pada 20oC.  

 

 
 

Hasil pengukuran : ….. Ω  

Kesimpulan :………………………………………..  
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h. Pemeriksaan pelampung dan katup jarum.  

 
 Periksa pen pivot (1) kemungkinan tergores atau aus.  

Hasil : ………………………………………………  

 Periksa pelampung (2) kemungkinan bibirnya pecah dan aus pada lubang – 

lubang pen pivot.  

Hasil : ………………………………………………  

 Periksa pegas (3) kemungkinan patah atau memburuk.  

Hasil : ………………………………………………  

 Periksa katup jarum (4) dan plunger (5) kemungkinan aus.  

Hasil : ………………………………………………  

 Periksa saringan (6) kemungkinan berkarat atau rusak.  

Hasil : ………………………………………………  

 Kesimpulan semua komponen :  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

i. Pemeriksaan Power Piston.  

Untuk memeriksa kerja power piston dapat dilakukan dengan cara menekan 

power piston dan mengamati apakah power piston dapat bergerak dengan 

halus dan dapat kembali ke posisi semula setelah dilepas.  
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Hasil : ………………………………………………...  

Kesimpulan : …………………………………………  

 

 

j. Pemeriksaan Katup Power.  

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memeriksa saluran yang terdapat 

pada katup power. Saluran tersebut harus terbuka saat katup ditekan dan 

tertutup kembali pada saat dilepas.  

 
Hasil : …………………………………………………  

Kesimpulan : ………………………………………….  

 

k. Pemeriksaan solenoid pemutus bahan bakar.  

 Lepas solenoid dari karburator.  

 Hubungkan bodi katup solenoid dan terminal solenoid ke terminal baterai.  

 Pada saat katup solenoid dihubungkan atau dilepas dengan baterai harus 

terdengar suara “klik”  

 
Hasil : ………………………………………………  

Kesimpulan : ……………………………………….  
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l. Penyetelan pelampung.  

 Pasang katup, pegas dan plunger pada dudukan.  

 Pasang pelampung dan pen pivot.  

 Biarkan pelampung menggantung dengan sendirinya.  

 Dengan SST, periksa celah antara pelampung dan air horn. Apabila tinggi 

pelampung (posisi tertinggi) tidak sesuai dengan spesifikasi, stel dengan 

cara membengkokkan bibir pelampung.  

 Angkat pelampung dan dengan SST periksa celah antara plunger katup 

jarum dan bibir pelampung. Apabila tinggi pelampung (pada posisi terendah) 

tidak sesuai dengan spesifikasi, stel dengan cara membengkokkan bibir 

samping pelampung.  

 

 
 

m. Penyetelan campuran idel.  

 Hidupkan mesin sampai temperatur kerja.  

 Pasang tachometer.  

 Stel putaran idle (stasioner) sesuai spesifikasi.  

 Putar baut penyetel putaran idel (idle mixture adjusting screw) ke kanan 

atau ke kiri sampai diperoleh putaran maksimum.  

 Stel kembali putaran idel. 
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D. EVALUASI BELAJAR  

 

SOAL – SOAL SISTEM BAHAN BAKAR BENSIN 

1) Sebutkan komponen – komponen sistem bahan bakar dan jelaskan fungsinya 

? 

2) Jelaskan cara kerja pompa bahan bakar mekanik dan pompa bahan bakar 

listrik ? 

3) Jelaskan tujuan dibuatnya karburator double barrel ?  

4) Jelaskan cara kerja sistem stationer, kecepatan lambat dan kecepatan tinggi 

pada karburator ? 

5) Jelaskan fungsi Hot Idle compensator dan jelaskan cara kerjanya ?  

6) Jelaskan pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan pada karburator ?  

7) Bagaimana cara memeriksa Sistem cuk otomatis ?  

8) Jelaskan cara menyetel pelampung ?  

9) Identifikasi komponen berikut !  

 

1. ……………………………….  

2. ……………………………….  

3. ……………………………….  

4. ……………………………….  

5. ……………………………….  

6. ……………………………….  

7. ……………………………….  

 

10) Beri nama komponen yang ditunjuk oleh nomor !  

 

1. ……………………………….  

2. ……………………………….  

3. ……………………………….  

4. ……………………………….  

5. ……………………………….  

6. ……………………………….  

7. ……………………………….  
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Materi Pelajaran : Memelihara Servis Bahan Bakar Bensin  

 

Nama/ No.Abs : ........................................ 

 

Kelas/ Semester : X / ............. 

 

Tanggal  : ......../ ............  /........... 

 

 

A. KOMPETENSI DASAR :  

1. Memelihara komponen sistem bahan Bakar Bensin.  

 

B. INDIKATOR :  

Mengidentifikasi Komponen Sistem Bahan Bakar Mekanik 

Score Maksimal :100 

 

Soal  

1. Identifikasikan gambar komponen bahan bakar bensin di bawah ini dan 

fungsinya pada sistem bahan bakar bensin dengan benar ! 

 

   
  

A......................

.................. 

B.......................

.................... 

C..................

............... 

D...................

................. 

E......................

................... 

2. Tuliskan perbedaan sistem bahan bakar tipe konvensional dengan EFI ? 

3. Tuliskan komponen – komponen sistem bahan bakar mekanik/konvensional ? 

4. Jelaskan prinsip kerja karburator ? 

5. tuliskan cara kerja yang terdapat pada karburator ? 

 

  

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 
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SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 
Program keahlian : Teknik 

Otomotif 
PEMERIKSAAN / PENYETELAN : 

NO :  Mata Pelajaran      : MSBBB 
KARBURATOR Tingkat/Semester  : II / 3 

 

I. TUJUAN : 

 

1. Agar siswa dapat mengetahui komponen-komponen karburator dengan benar. 

2. Agar siswa dapat melakukan bongkar pasang karburator dengan benar. 

3. Agar siswa dapat mengetahui cara kerja karburator dengan benar. 

 

II. ALAT / BAHAN : 

1. Kunci Ring / Pas.                                      

2. Obeng ( - dan + )                           

3. Satu unit karburator.                                                 

4. Pembersih dan kain lap.                                   

 

III. KESELAMATAN KERJA : 

1. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya. 

2. Bekerjalah dengan urutan langkah kerja yang benar. 

3. Lakukanlah pengukuran di meja kerja yang telah disediakan. 
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IV.  PETUNJUK LANGKAH KERJA : 

 

A. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

B. Bongkar air horn ( Corong udara )  : 

a. Buka lengan pompa akselerasi dan link penghubung pompa dan washer tuas throttle. 

b. Buka pegas pembalik tuas throttle. 

c. Buka tujuh buah baut rakitan air horn, angkat air horn bersama dengan gasketnya. 

d. Buka pen poros pelampung dan needle valve subassembly, hati-hati needle valve 

jangan sampai hilang. 

e. Buka plunyer pompa akselerasi. 

f. Buka power piston. 

 

C. Membongkar bodi karburator : 

1. Buka cuk hall untuk pompa akselerasi. 

2. Buka slow jet. 

3. Buka power valve. 

4. Buka main jet primer dan sekunder. 

5. Buka empat sekrup small venture primer, sekunder dan gasket. 

6. Buka dua sekrup dan diafragma katup throttle sekunder dan lepas link diafragma. 

7. Buka solenoid pemutus bahan baker. 

8. Buka sekrup penyetelan putaran idle. 

9. Buka dua sekrup dan pisahkan bodi karburator dan flange. 

10. Bersihkan bagian-bagian yang telah dibongkar sebelum pemeriksaan. 

11. Semprot lubang-lubang saluran bahan baker dari penyumbatan-penyumbatan bodi. 

12. Periksa katup solenoid pemutus bahan baker. 

 

D. Merakit bodi karburator : 

1. Rakit bodi karburator dan flange. 

2. Pasang sekrup penyetel putaran idle. 

3. Pasang solenoid pemutus bahan bakar. 

4. Pasang diafragma katup throttle sekunder dan hubungkan vakum pada bodi. 

5. Pasang venture primer dan sekunder. 

6. Pasang main jet primer dan sekunder dan pasang tutup lubangnya. 

7. Pasang power valve dan slow jet. 

8. Pasang cek ball untuk pompa akselerasi beserta pegasnya. 

 

E. Merakit air horn ( corong udara ) : 

1. Pasang power piston dengan retainer dan sekrupnya. 

2. Pasang dudukan needle valve dan needle valvenya. 

3. Pasang pelampung dengan pin poros dan setel tinggi pelampung. 

4. Pasang rakitan air horn pada bodi karburator dengan tujuh baut. 

5. Pasang pegas pembalik tuas throttle. 

6. Pasang tuas pompa akselerasi. 

7. Bersihkan alat dan bahan dan kembalikan ketempat semula. 

 

V. EVALUASI : 

1. Jelaskan dengan ringkas fungsi karburator. 

2. Sebutkan jenis-jenis karburator. 

3. Sebutkan jenis karbuartor yang sedang dibongkar. 

4. Sebutkan jenis-jenis system yang terdapat pada karburator. 

5. Sebutkan fungsi system pelampung. 
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6. Jika penyetelan pelampung terlalu rendah akibatnya adalah ? 

7. Jika penyetelan pelampung terlalu tinggi akibatnya adalah ? 

8. Jika pelampung bocor akibatnya adalah ? 

9. Jika jarum pelampung aus akibatnya adalah ? 

10. Jelaskan fungsi pompa akselerasi ? 

11. Sebutkan penyetelan apa saja yang terdapat pada karburator ? 
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SMK TEKNIK KENDARAAN RINGAN 
Program keahlian : 

Mekanik Otomotif 
PEMERIKSAAN  POMPA BAHAN 

BAKAR MEKANIK NO :  Mata Pelajaran      : 

Motor Otomotif 

Tingkat/Semester  : II / 3 

 
I. TUJUAN : 

1. Agar siswa dapat melakukan pemeriksaan pompa bahan baker mekanik 

dengan benar. 

2. Agar siswa dapat mengetahui cara kerja pompa bahan baker mekanik. 

3. Agar siswa dapat mengetahui komponen-komponen pompa bahan baker 

mekanik. 

 

II. ALAT / BAHAN : 

5. Kunci Ring dan pas. 

6. Tang. 

7. Obeng. 

8. Pembersih dan kain lap. 

 

III. KESELAMATAN KERJA : 

1. Gunakan alat dan bahan sesuai dengan fungsinya. 

2. Bekerjalah dengan urutan langkah kerja yang benar. 

3. Kerjakan di Meja kerja yang telah tersedia dan jaga benda kerja dari kotoran. 

 

V. PETUNJUK LANGKAH KERJA : 

1. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

2. Lepas selang bahan baker dari pompa  bahan baker. 

3. Buka pompa bahan baker beserta insulatornya dari blok mesin. 

4. Tanpa menutup semua pipa, gerakkan rocker arm dan periksa  jumlah dorongan 

yang diperlukan untuk menggerakkan dan jumlah gerakan arm. 

5. Periksa katup inlet dengan cara menutup pipa out let dengan jari dan periksa 

bahwa rocker arm bergerak bebas tanpa reaksi dorongan. 

6. Periksa katup out let dengan cara menutup pipa in let dengan jari dan periksa 

bahwa rocker arm mengunci atau tidak bergerak dengan bebas. 

7. Periksa diafragma dengan cara menutup pipa in let dan out let dan periksa bahwa 

rocker arm mengunci. 



Modul  Belajar 

 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan  Page 47 of 64 

 

8. Pasang pompa bahan baker pada blok mesin dengan langkah kebalikan dari 

langkah pembongkaran. 

9. Bersihkan alat dan bahan dan kembalikan ke tempat semula. 

 

VI. GAMBAR KERJA 

 
VII. EVALUASI : 

1) Bagaimana kondisi katup inlet saat pemeriksaan apakah baik atau tidak, kalau 

tidak apa yang harus dilakukan. 

2) Bagaimana kondisi katup out let saat pemeriksaan apakah baik atau tidak, kalau 

tidak apa yang harus dilakukan. 

3) Bagaimana kondisi diafragma saat pemeriksaan apakah baik atau tidak, kalau 

tidak apa yang harus dilakukan ? 

4) Tulislah komponen-komponen bahan baker mekanik ? 

5) Jelaskan fungsi pompa bahan baker ? 

6) Sebutkan penggerak Pompa bahan baker mekanik ? 

7) Jelaskan cara kerja pompa bahan baker mekanik ? 

8) Jika pompa bahan baker tidak bekerja apa akibatnya ? 
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BAB III 

PENGANTAR  

SISTEM INJEKSI BAHAN BAKAR 
 

 
 

Sumber pencemaran udara lebih dari 75% disebabkan oleh kendaraan 

bermotor. Mengingat hal itu  produsen kendaraan berlomba menciptakan 

kendaraan rendah emisi. Aplikasi teknologi injeksi bahan bakar pada motor bensin 

merupakan salah satu upaya menciptakan kendaraan yang rendah emisi. Selain 

rendah emisi, aplikasi sistem injeksi juga memungkinkan pemakaian bahan bakar 

ekonomis dan performa mesin meningkat. Pada saat ini teknologi injeksi bahan 

baker juga diaplikasikan pada sepeda motor. 

 

A. Macam Sistem Injeksi Bahan Bakar 

Sistem injeksi  bahan bakar dapat diklasifikasikan menjadi: 

 

1. Berdasarkan lokasi injektor 

 

a. TBI (Throttle Body Injection) 

Pada tipe ini injektor berada di throttle body atau venturi dengan 

jumlah injektor satu buah. Sistem ini disebut pula mono injection. 

Sistem injeksi tipe ini merupakan konsep awal aplikasi sistem injeksi 

pada motor bensin. 
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b. MPI (Multi Point Injection) 

Pada tipe ini injektor dipasang pada manifold mengarah ke katup 

masuk, jumlah injektor sejumlah silinder. Pada saat ini hampir semua 

sistem injeksi menggunakan konsep MPI. 

 

c. GDI (Gasoline Direct Injection) 

Pada tipe ini injektor dipasang di kepala silinder, injektor menyemprot 

ke ruang bakar, banyak injektor sejumlah silinder. Sistem ini 

merupakan pengembangan Mitsubishi motor  yang diterapkan pada 

mobil Mitsubishi Carisma. 

 

2. Berdasarkan Sistem Kontrolnya 

 

a. Kontrol Mekanik  

Sistem injeksi bahan bakar motor bensin tipe  K Jetronic merupakan 

sistem injeksi kontrol mekanik. Pada sistem ini injektor 

menyemprotkan bensin secara terus-menerus dalam setiap saluran 

masuk silinder motor. Pengontrolan jumlah injeksi bahan bakar ke 

setiap saluran masuk ditakar oleh plunyer pengontrol (control plunger) 

yang terletak di distributor bahan bakar dan pengontrolan udara 

dilakukan oleh air flow sensor.  

 

b. Kontrol Elektronik (Electronic Fuel Injection (EFI)) 

Sistem injeksi motor bensin dengan kontrol elektronik pada saat ini 

paling banyak digunakan. Sistem injeksi kontrol elektronik/ EFI secara 

umum dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 

 

1) L Jetronic 

 
Gambar 3. EFI  L-Jetronic 
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Kode L berasal dari bahasa Jerman “Luft” yang berarti udara. Pada 

EFI L Jetronic, kontrol injeksi dilakukan secara elektronik oleh 

Electronic Control Unit (ECU) berdasarkan jumlah udara yang 

masuk. Sensor untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam 

silinder adalah Air Flow Meter 

 

2) D Jetronic 

Kode D berasal dari bahasa Jerman “Drunk” yang berarti tekanan. 

Pada EFI D Jetronic, kontrol injeksi dilakukan secara elektronik oleh 

Electronic Control Unit (ECU) berdasarkan jumlah udara yang 

masuk. Sensor untuk mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam 

silinder adalah Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP Sensor). 

 
Gambar 3. EFI D-Jetronic 

 

B. Kelebihan Sistem Injeksi Dibandingkan Karburator 

Sistem injeksi bahan bakar mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan sistem karburator, kelebihan tersebut antara lain: 

1. Pengabutan bahan bakar lebih baik yang menjamin homogenitas campuran 

lebih baik 

2. Komposisi campuran sesuai dengan putaran dan beban mesin 

3. Pembakaran lebih sempurna sehingga  

a) Bahan bakar lebih hemat 

b) Tenaga mesin lebih besar 

c) Emisi gas buang lebih rendah 

 

C. Bagian-Bagian Sistem Injeksi Bahan Bakar 

Sistem injeksi bahan baker dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok sistem 

dasar, yaitu: 

1. Sistem bahan bakar (Fuel System) 



Modul  Belajar 

 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan  Page 51 of 64 

 

Sistem bahan bakar berfungsi untuk mensuplay bahan bakar tekanan 

tinggi sehingga siap diinjeksikan. 

2.  Sistem induksi (Air Induction System) 

Sistem induksi berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk 

kedalam silinder. 

3. Sistem kontrol elektronik (Electronic Control System):  Sistem 

kontrol elektronik berfungsi untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang di 

injeksikan ke dalam silinder berdasarkkan dari masukan sensor yang ada. 

 

D. Prinsip Kerja Sistem Bahan Bakar  

Saat mesin distarter atau mesin hidup maka pompa bahan bakar (fuel pump) 

bekerja menghisap bahan bakar dari tangki (fuel tank) dan menekan ke pipa 

deliveri (delivery pipe) dengan terlebih dahulu disaring oleh saringan bahan 

bakar (fuel filter). Bila tekanan bahan bakar melebihi batas yang ditentukan 

maka regulator akan membuka  dan bahan bakar akan mengalir ke tangki 

melalui saluran pengembali (return pipe). Injektor dihubungkan ke pipa 

deliveri sehingga saat jarum injektor membuka maka injektor akan 

mengabutkan bakan bakar ke arah katup hisap dan masuk ke dalam silinder. 

 

 
Gambar 12. Tata letak komponen sistem bahan bakar EFI 

 

Aliran bahan bakar dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 13. Aliran bahan bakar pada sistem EFI 
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E. Komponen Sistem Bahan Bakar EFI 

 

1. Tangki Bahan Bakar 

Tangki bahan bakar berfungsi sebagai penampung bahan bakar, kapasitas  

tangki bahan bakar tergantung jenis kendaraannya. 

 

2. Pompa Bahan Bakar 

Pompa bahan bakar berfungsi untuk menghisap nahan bakar dari tangki 

dan menekannya ke pipa deliveri. Pompa bahan bakar yang digunakan 

pada sistem EFI adalah pompa listrik tekanan tinggi tipe motor (gerak 

putar), berbeda dengan pompa listrik pada sistim karburator merupakan 

pompa listrik gerak bolak-balik. 

 

Jenis pompa bahan bakar EFI ada 2 macam yaitu: 

 

a. External Tank Type (In Line Type) 

Pompa jenis ini diletakkan di luar  tangki bahan bakar. Konstruksi 

pompa terdiri dari 4 bagian yaitu: 

1) Motor listrik 

2) Pompa menggunakan  roller 

3) Pengaman yaitu check valve dan relief valve 

4) Saringan 

5) Sillencer untuk meredam suara bising dari pompa saat bekerja. 

Pada saat ini pompa jenis ini sudah jarang digunakan. 

 

 
Gambar 14. External  Pump Type 

 

b. Internal -Tank Type (Impeller Type)  

Pompa diletakkan di dalam tangki bahan bakar, sehingga posisi pompa 

terendam bahan bakar. Kelebihan tipe ini antara lain pendinginan 

lebih baik karena pompa terendam dalam cairan  bahan bakar. 

Peluang pompa tidak berfungsi akibat saluran hisap bocor lebih kecil. 

Konstruksi pompa terdiri dari 4 bagian yaitu: 

1). Motor listrik 

2). Pompa turbin 

3). Pengaman yaitu check valve dan relief valve 

4). Saringan 
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Gambar 15. Pompa Internal  Tank Type 

 

Saat mesin mati namun kontak ON pompa tidak bekerja, hal ini sebagai 

upaya  pengamanan dan upaya untuk mengurangi kosumsi energi listrik. 

Pompa dapat bekerja pada sat mesin distarter atau mesin telah hidup. 

Upaya menghidupkan pompa saat mesin mati dapat dilakukan dengan me-

jumper terminal FP dan +B ( gambar dibawah) pada kotak diagnosis, 

fasilitas ini diberikan untuk agar pompa dapat hidup sehingga tekanan kerja 

cepat terpenuhi setelah mengganti komponen sistem bahan bakar atau 

mengetest tekanan bahan bakar maka pompa.  

  

Rangkaian kelistrikan pompa bahan bakar untuk EFI-L dan EFI D adalah 

sebagai berikut:  
EFI-L 
 

 
EFI-D 
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Gambar 16. Rangkaian kelistrikan pompa bahan bakar 

 

3. Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter) 

Saringan bahan bakar berfungsi untuk 

menyaring kotoran  pada bensin agar tidak 

menyumbat injektor. Saringan bahan bakar 

dipasang setelah pompa bahan bakar. 

Pengantian saringan  setiap 40.000 km, 

terdapat juga saringan yang penggantiannya 

80.000 – 120.000 km. Saat pemasangan 

saringan bahan bakar   harus 

memperhatikan tanda pemasangan. 
 

Gambar 17. Fuel filter 

 

4. Pipa deliveri (Delivery pipe) 

Pipa deliveri merupakan pipa yang berhubungan dengan injektor, berfungsi 

sebagai penampung bahan bakar tekanan tinggi bagi injektor. Pada bagian 

pipa yang berhubungan dengan injektor sering bocor sehingga mesin boros, 

kebocoran disebabkan oleh mengerasnya seal injektor dan pemasangan 

yang miring. 

  
Gambar 18. Pipa deliveri 
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5. Regulator Tekanan (Pressure Regulator) 

Regulator tekanan berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar pada 

pipa deliveri agar tekanan tetap stabil. Besar tekanan bahan bakar diatur 

sebesar 2,3-2,6  kg/cm2.  Bila tekanan melebihi batas yang ditentukan maka 

katup regulator tekanan akan membuka dan bahan bakar dialirkan ke 

tangki kembali.  

 
Gambar 19. Regulator tekanan 

 

Karena injeksi bahan bakar ke manifold maka perbedaan tekanan 

yang harus dijaga stabil adalah perbedaan tekanan antara bahan bakar 

pada pipa deliveri dengan tekanan manifold, oleh karena itu pada regulator  

ruang diafragma dihubungkan dengan tekanan manifold.  

Bila regulator bocor maka tekanan bahan bakar rendah sehingga 

mesin sulit hidup, idling kasar dan tenaga mesin lemah. Pengecekan 

tekanan menggunakan manometer,  langkah pemeriksaan adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Lepas baut nipel pada 

saringan bahan bakar, 

hati-hati  bensin 

bertekanan dapat 

menyembur ke mana-

mana.  Pasang manometer 

pada nipel saringan bahan 

bakar. 

  
Gambar 20. memasang manometer 

 

b) Jamper terminal B+ 

dengan  terminal FP 

menggunakan kabel SST, 

lokasi terminal berada di 

kotak diagnosis. 

 
Gambar 21. Jamper B+ dengan FP 
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c. Hidupkan mesin dan lihat 

tekanan bahan bakar pada 

manometer. Tekanan pompa 

Saat mesin hidup idle 2,3-2,6 

kg/cm2. Cabut slang vacuum 

ke manifold dan tutup ujung 

slang, maka tekanan harus 

naik menjadi 2.7-3,1 kg/cm2. 

Matikan mesin tunggu sampai 

5 menit, maka tekanan harus 

diatas 1,5 kg/cm2 

 
 

Gambar 22. Mencabut slang 

vacuum 

 

6. Injektor 

Injektor berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke arah katup hisap, 

bahan bakar keluar dari injektor dalam bentuk kabut. Jumlah bahan bakar 

yang diinjeksikan  tergantung dari tekanan bahan bakar, besar lubang 

injektor dan lama injektor membuka. Pembukaan injektor dilakukan secara 

electromagnetic, yaitu dengan mengalirkan listrik pada lilitan injektor, 

saat listrik mengalir ke lilitan maka  lilitan menjadi magnet, dan magnet 

menarik katup jarum pada injektor, lubang injektor terbuka dan injektor 

menginjeksikan bahan bakar. Pengaturan kapan dan lama listrik dialirkan 

ke injektor dilakukan ole ECU berdasarkan kondisi kerja mesin dari 

masukan sensor-sonsor yang ada. 

 
Gambar 23. Konstruksi injektor 

 

Pola injeksi pada injektor ada 3 macam, yaitu: 

 

1. Tipe Simultan :  

Pada tipe simultan semua injektor dirangkai parallel ke ECU, saat 

ECU memberikan signal maka semua injektor menginjeksikan bahan 
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bakar.  Gambar dibawah ini merupakan rangkaian kelistrikan injektor 

tipe simultan, dimana semua injektor dirangkai parallel yaitu  injektor 

1 dan 3 dihubungkan ke # 10, dan injektor 2 dan 4 dihubungkan #20, 

sedangkan #10 dan #20 dihubungkan menjadi satu dengan satu 

transistor yang mengontrol hubungan dengan massa. 

 
Gambar 24. Rangkaian kelistrikan injektor 4 silinder  tipe simultan  

 

2. Tipe Dua group : 

Pada tipe dua group injektor dikelompokkan menjadi 2 group. Pada 

mesin 4 silinder injector silinder 1 diparlel dengan silinder 3, dan 

injector silinder 2 diparalel dengan injector silinder 4. Injektor 1 dan 3 

dihubungkan ke # 10 dikontrol hubungan dengan massa oleh transistor 

1, dan injektor 2 dan 4 dihubungkan #20 dikontrol hubungannya 

dengan massa oleh transistor 2. Jadi terdapat 2 transistor sebagai 

pengontrol. Dengan demikian saat injeksi silinder 1 sama dengan 

silinder 3 dan saat injeksi silinder 2 sama dengan silinder 4. 

 

3. Tipe Individual: 

Setiap injektor dikontrol secara individu, sehingga saat injeksi tiap 

silinder dapat diatur tepat pada saat langkah hisap, sehingga kabutan 

bahan bakar dapat langsung masuk ke dalam silinder dan tidak perlu 

menunggu katup hisap terbuka,  hal ini memungkinkan homogenitas 

campuran menjadi lebih baik. 

 

Pemeriksaan Injektor 

Terdapat beberapa gangguan pada injektor diantaranya: 

a. Tahanan lilitan bertambah atau lilitan putus 
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b. Lubang injektor tersumbat atau terkikis 

c. Arah penyemprotan tidak tepat dan injektor bocor 

 

 

Memeriksa Tahanan Lilitan 

 

Periksa tahanan lilitan injektor 

menggunakan multimeter (Ohm 

meter).  Hubungkan terminal injektor 

dengan colok ukur Ohm meter. Besar 

tahanan 13,4-14,2Ω pada temperature 

20ºC. 

 

 
  

Gambar 25. Memeriksa 

lilitan injektor 

 

Memeriksa Jumlah Injeksi 

 

Hubungkan  injektor pada saluran 

tekanan tinggi. 

Hubungkan terminal B+ dengan FP 

pada kotak diagnosis 

Hubungkan injektor dengan baterai 

15 detik. 

 

Volume injeksi  39-49 cc, perbedaan 

antar injektor maksimal 10 cc. Bila 

volume kurang mengindikasikan 

lubang mengecil, bila volume lebih 

maka lubang terkikis. 

Ulangi pengujian 2-3 kali agar hasil 

lebih valid. 

 

 

 
 

Gambar 26. Test volume 

injeksi 

Kandungan sulfur pada bahan bakar dapat menyebabkan lubang injektor 

tersembat sehingga volume injeksi berkurang, idling kasar dan back firing. 

Upaya mencegah hal tersebut dapat dilakukan dengan menambahkan 

injector cleaner pada bahan bakar agar injector tetap bersih. Jumlah 

penambahan injector cleaner dapat dilihat  petunjuk penggunaan yang 

tertulis pada kemasan injector cleaner. 

 

Memeriksa arah penyemprotan dan kebocoran 

Saat test volume injeksi perhatikan arah penyemprotan pada injektor. Arah 

penyemprotan yang baik adalah lurus dan menyebar, lihat gambar dibawai 

ini.  
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Gambar 27. Arah penyemprotan dan kebocoran 

 

Setelah pengujian selesai lepas kabel injektor ke baterai, bila terjadi 

tetesan bahan bakar di ujung injektor menandakan injektor bocor. 

Kebocoran  maksimal 1 tetesan tiap menit. Kebocoran ini menyebabkan 

bahan bakar boros, emisi gas buang tinggi dan terjadi endapan karbon pada 

katup hisap. 

 
 

Gambar 28. Deposit pada katup 
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Gambar 5. EFI D-Jetronic  
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Gambar 4. L-Jetronic 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

1. PT Toyota Astra Motor Jakarta – Nem Step 1 Training Manual  

2. PT Toyota Astra Motor Jakarta –  Step 2  Engine   

3. PT Toyota Astra Motor Jakarta – Manual Book 5K   

4. Hand Out VEDC Malang  

5. http://egavebriasandi.wordpress.com 

 
 

  



Modul  Belajar 

 

Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan  Page 63 of 64 

 

 

 

 

 

 

 

 


