
Teknologi Injeksi Pada Sepeda Motor (Konstruksi Dasar Injection Suzuki Fl 125 FI) 
 

Sepeda motor Suzuki di Indonesia memulai teknologi fuel injection sesuai dengan 
perkembanganya maka faktor yang menentukan motor injeksi bekerja secara baik di atur oleh 
ECM (engine control modul) berdasarkan input dari intake air pressure sensor (IAP), Crankshaft 
Position sensor (CKP), Throttle Position sensor (TP) dan sensor yang lainnya untuk mengirim 
sinyal penginjeksian. Banyaknya bensin yang disemprotkan harus sebanding dengan jumlah udara 
yang masuk ke dalam silinder. Semakin banyak udara yang mengalir masuk kedalam silinder, 
maka bensin harus semakin banyak disemprotkan. Semakin sedikit udara yang masuk, maka 
volume bensin yang di semprotkan juga semakin sedikit. 

 
 

  



LOKASI PART FI SYSTEM 

 
Komponen – komponen injeksi pada Sepeda Motor Suzuki FL 215 FL adalah sebagai Berikut 
: 
A. Engine Control Modul (ECM) 
B. Tip-over sensor (TOS) 
C. Fuel injection 
D. Idle Speed Control Valve (ISC) 
E. Intake air pressure sensor/throttle position sensor/intake air temperature sensor 

(IAPS/TPS/IATS) 
F. Engine temperature sensor (ETS) 
G. Heated oxygen sensor (HO2S) 

 
LOKASI PART FI SYSTEM 

 
A. ECM 
H. Speedometer 
I. Ignation Coil (IG Coil) 
J. Crankshaft position sensor (CKPS) 

 
FI SYSTEM WIRING DIAGRAM 



 
ECM TERMINAL 



 
 
1. ENGINE CONTROL MODUL (ECM) 

Engine control modul (ECM) terdiri dari micro computer memory (ROM/RAM) dan IN/OUT 
unit. Secara keseluruhan kelengkapan ECM ini di bawah kontrol sistem electronic yang 
berfungsi tidak hanya mengontrol fuel injector, Engine temperatur sensor (ET), Tip – over 
sensor (TO), crank position sensor (CKP) dan sensor-sensor yang lainnya. Karena ECM ini 
terdiri dari micro computer maka jangan sampai menjatuhkan ECM baik sengaja maupun tidak 
sengaja yang dapat mengakibatkan rusaknya ECM.  

 



 
 

2. ENGINE TEMPERATURE SENSOR (ET) 
ET adalah sensor temperatur selinder yang dipasang di bagian kanan silinder di pakai untuk 
mendeteksi temperatur silinder. Sensor ini merupakan tipe thermistor     (hambatan yang 
berubah menurut suhu) dan memasukan sinyal ke ECM sebagai nilai tegangan. Sinyal ini 
dipakai untuk memberikan kompensasi durasi waktu injeksi bahan bakar, waktu pengapian dll. 
Sensor ini juga dipakai untuk mendeteksi panas mesin yang berlebihan, mengingat ECM 
mampu mendeteksi suhu dan gradient perubahan suhu. (voltase output sensor ET 
(oranye/hitam – coklat/hitam) haruslah berkisar 0,1 V ≤ voltase sensor < 4,7 V), dan kunci 
kontak pada posisi ON. 
 

 
 

3. TIP – OVER SENSOR (TO) 
TO adalah sensor mendeteksi kemiringan dari kendaraan di mana sensor ini dipasang agar 
kendaraan yang kemiringannya 65° pada saat bermanuver ataupun terjatuh akan memberikan 
sinyal ke ECM tidak lebih dari 2 detik setelah ECM menerima sinyal akan mematikan fungsi fuel 
injector dan pengapian sehingga motor dalam keadaan mati untuk keselamatan pengendara. 
Untuk menghidupkan kembali sepeda motor posisikan kunci kontak ke off kemudian on sepeda 
motor dalam keadaan normal kembali.   (voltase output sensor TO (biru/putih – coklat/hitam) 
setelah 2 detik atau lebih mesin dihidupkan haruslah berkisar 0,2 V ≤ voltase sensor < 4,6 V), 
dan kunci kontak pada posisi ON. 
 



 
 

4. INTAKE AIR PRESSURE (IAP) 
IAP sensor berfungsi untuk mensensor tekanan intake sebagai dasar perhitungan jumlah udara 
yang masuk yang terdapat di dalam sensor ini akan menghasilkan sinyal tegangan yang segera 
dikirim ke ECM. Oleh ECM sinyal tegangan ini digunakan untuk menentukan basic injection 
time. Semakin tinggi tekanan di intake   semakin besar sinyal voltage yang diberikan. IAP 
sensor (intake air pressure), untuk letak dari IAP sensor, IAP sensor terletak di sebelah kanan 
throttle body dan menjadi satu dengan TP sensor (Throttle position) dan IAT sensor (intake air 
temperature) yang berada. (voltase output sensor IAP (hijau/hitam – coklat/hitam) haruslah 
berkisar 0,2 V ≤ voltase sensor < 4,5 V), dan kunci kontak pada posisi ON. 
 

 
 

5. THROTTLE POSITION (TP) 
TP sensor berfungsi mendeteksi sudut pembukaan throttle valve jika throttle valve bergerak 
maka TP sensor akan mendeteksi perubahan pembukaan throttle valve yang akan 
menghasilkan sinyal tegangan yang segera dikirim ke ECM. Oleh ECM sinyal tegangan ini 
digunakan untuk menentukan basic injection time. Semakin besar buakan throttle semakin 
besar sinyal voltage yang diberikan. (voltase output sensor TP (merah jambu – coklat/hitam) 
haruslah berkisar 0,3 V ≤ voltase sensor < 4,7 V), dan kunci kontak pada posisi ON. 
 

6. INTAKE AIR TEMPERATUR (IAT) 
IAT berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara masuk sensor ini sama fungsinya dengan ET 
sensor yang memberikan sinyal ke ECM, sinyal ini digunakan untuk memberikan kompensasi 
durasi waktu injeksi bahan bakar yang mempunyai sifat semakin panas temperatur maka nilai 
tahanannya semakin kecil. Karena nilai tahanan pada sensor bervariasi akibat perubahan 
temperatur maka tegangan yang mengalir dari ECM juga akan bervariasi. Variasi tegangan 
inilah yang menjadikan dasar ECM untuk menentukan temperatur udara masuk yang tepat 
sebagai input ECM untuk menentukan jumlah bensin yang disemprotkan oleh injector. (voltase 



output sensor IAT (hijau gelap – coklat/hitam) haruslah berkisar 0,1 V ≤ voltase sensor < 4,6 
V), dan kunci kontak pada posisi ON. 
 

 
 

7. CRANK POSITION SENSOR (CKP) 
CKP sensor di gunakan sebagai sensor utama untuk mendeteksi putaran mesin, output sinyal 
dari CKP sensor dikirim ke ECM untuk menentukan besarnya basic injection volume. Selain 
digunakan untuk mediteksi putaran mesin, CKP sensor digunakan sebagai sensor utama sistem 
pengapian. Output sinyal dari CKP sensor digunakan ECM untuk menentukan ignition timing. 
(tahanan sensor CKP (biru/kuning – hijau/putih) = 180 – 280 ohm) 
 

 
 

8. HEATED OXYGEN (HO2) 
HO2 sensor dipasang di saluran pembuangan/knalpot yang berfungsi untuk mendeteksi 
kosentrasi oksigen pada gas buang kendaraan, menghitung perbandingan udara dan bensin, 
dan menginformasikan hasinya ke ECM. Sensor ini mengandung elemen zirconia (dilapisi 
platinum) yang mengubah nilai tegangan menurut perbedaan kadar oksigen antara permukaan 
luar dan dalam. Perubahan tegangan menunjukan kadar oksigen dalam gas buang , karena itu 
besar tegangan yang terdeteksi ini menunjukan kadar oxsigen. Tegangan terminal menurun 
jika kadar oksigen tinggi dan tegangan meningkat jika kadar oksigen rendah. (voltase output 
sensor HO2 (putih/hijau–coklat/hitam) selama mesin hidup haruslah            < 0,6 V), dan 
kunci kontak pada posisi ON. 
 



 
 

9. IDLE SPEED CONTROL (ISC) 
ECM mengontrol posisi dari katup ISC untuk tujuan menambah dan mengurangi jumlah udara 
yang masuk ke intake saat throttle valve tertutup dan temperatur masih dingin. Dengan 
bertambahnya jumlah udara yang masuk maka maka ECM akan mendeteksi dan akan 
menambah bensin yang disemprotkan ke injector sehingga putaran mesin menjadi lebih tinggi 
dari putaran idle. Sistem ini digunakan dengan tujuan mempertahankan idling pada putaran 
yang ditetapkan dan memperbaiki kinerja starter dan pemanasan mesin. (tahanan sensor ISC 
valve mendekati 35 ohm) 

 
 

10. FUEL INJECTOR 
Injector bahan bakar merupakan katup elektromagnetik yang dioperasikan melalui sinyal ECM. 
Ketika sinyal injeksi disalurkan ke injector bahan bakar, injector yang dimiliki FL 125 FI di 
gabungkan menjadi satu dengan fuel pump yang di sebut juga DCP (Discarge pump) 
 



 
11. SISTEM DISCHARGE PUMP (DCP)  

 

 Covensional fuel injection system  

 
 

 Discharge pump (DCP)  fuel injection system 

 
 
Prinsip kerja sistem discharge pump (DCP) fuel injection dengan sistem konvensional fuel 
ijection hanya pada pengiriman bahan bakar dari tangki bensin ke injector yang berbeda, 
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konvensional FI  memisahkan antara injector, fuel pump dan regulator  sedangkan 
Dischage pump (DCP) fuel injection mengabungkan injector, fuel pump dan regulator 
menjadi satu membuat aliran bensin dari fuel tank tidak memerlukan tekanan yang terlalu 
besar untuk masuk ke fuel pump, regulator dan diteruskan ke  injector dan meringankan 
kerja fuel pump. 
 

 
 

12. SIRKULASI BENSIN 
Sirkulasi bensin yang di terapkan di FL 125 FI berbeda dengan sirkulasi bensin yang diterapkan 
oleh konvensional injection . Bensin yang keluar dari tangki bensin masuk ke dalam filter bensin 
untuk menyaring bensin agar benar-benar aman untuk disuplai ke DCP, setelah DCP menerima 
bensin untuk diteruskan ke injector untuk disemprotkan, tidak seluruh bensin yang 
disemprotkan akan keluar melalui injector bahan bakar yang tidak keluar akan naik kembali 
melalui pressur valve,dan selanjutnya akan di kembalikan ke tangki dan ada yang kembali 
masuk kedalam filter bensin hal tersebut bertujuan agar tekanan bensin di dalam DCP tetap 
terjaga. 



 
 


