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BAB 
1 

Prinsip Kerja Rem 
(How Brake Working) 

 

 
Kompetensi Dasar :  
Indikator : 
1). Menjelaskan fungsi rem. 
2). Menjelaskan prinsip kerja rem. 
3). Memeriksa tinggi permukaan minyak rem. 
4). Mengeluarkan udara dari saluran rem hidraulis. 

5). Mengganti minyak rem. 
6). Memeriksa dan menyetel tinggi pedal rem. 
7). Memeriksa dan menyetel gerak bebas pedal rem. 
8). Memeriksa jarak cadangan pedal rem. 

 

 
A. PRINSIP KERJA  REM 

Kendaraan tidak dapat berhenti dengan segera apabila mesin dibebaskan (tidak 
dihubungkan) dengan pemindahan daya, kendaraan cenderung tetap bergerak. Kelemahan ini 
harus dikurangi dengan maksud untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti.  

Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik (energi gerak) untuk 
menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi 
panas untuk menghentikan kendaraan.  
Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem 
gerak putar. Efek pengereman (braking effect) diperoleh dari adanya gesekan yang ditimbulkan 
antara dua objek. 

        
 

Gambar 1.1.  Prinsip Kerja rem 
 

Tujuan dipasangnya rem pada kendaraan untuk memperlambat jalannya kendaraan  mengurangi 
kecepatan, berhenti atau memarkir kendaraan pada jalan yang mendaki. Dengan kata lain 
melakukan kontrol terhadap kecepatan kendaraan untuk menghindari kecelakaan dan 
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merupakan alat pengaman yang berguna untuk menghentikan kendaraan secara berkala Jadi 
fungsi rem harus dapat mengatasi kecepatan kendaraan yang meningkat. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut di atas maka rem dipasangkan pada keempat rodanya.  
 

 
Gambar 1.2.  Sistem rem 

 
Adapun rem yang digunakan untuk kendaraan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Dapat bekerja dengan baik dan cepat. 
b. Bila muatan pada roda-roda sama besar, maka gaya pengeremannya harus sama besar pula, 

bila tidak harus sebanding dengan muatan yang diterima oleh roda-roda tersebut. 
c. Dapat dipercaya dan mempunyai daya tekan yang cukup. 
d. Rem itu harus mudah diperiksa dan disetel. 

 
B. TIPE REM 

Rem yang dipergunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe 
tergantung pada penggunaannya. 
 Rem kaki (foot brake) digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. 
 Rem parkir (parking brake) digunakan terutama untuk memarkir kendaraan. 
 Rem tambahan (auxiliary brake) digunakan pada kombinasi rem biasa (kaki) yang digunakan 

pada truk diesel dan kendaraan berat. 

BOOSTER REM 

TUAS REM PARKIR 

KATUP P 

REM PIRINGAN MASTER SILINDER 

PEDAL REM 

KABEL REM PARKIR 

TEROMOL REM 
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Selanjutnya “ Engines brake “ adakalanya digunakan untuk menurunkan kecepatan kendaraan. 
Braking effect (reaksi pengereman) ditimbulkan oleh tahanan putaran dari mesin itu sendiri, 
tidak ada peralatan khusus yang di butuhkan. Engines brake bekerja dengan cara 
melepaskan/menurunkan pedal gas. 
 
Rem Kaki 
Rem kaki dikelompokan menjadi dua tipe  : rem hidraulis (hydraulic brake) dan rem pneumatik 
(pneumatic brake). Rem hidraulis lebih respon dan lebih cepat  dibanding dengan tipe lainnya, 
dan juga konstruksinya lebih sederhana. 

 
Gambar 1.3.  Prinsip Kerja rem Hidrolik 

 
Bekerjanya rem hidraulis sebagai berikut  : Rem hidraulis menekan mekanisme rem dan 
menyalurkan tenaga rem, dan mekanisme pengereman akan menimbulkan daya pengereman. 
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C. Mekanisme Kerja 
 

1) Master Silinder 
Fungsi master silinder adalah mengubah gerak pedal rem ke dalam tekanan 

hidraulis. Master silinder terdiri dari  reservoir tank yang berisi minyak rem, demikian 
juga piston dan silinder yang membangkitkan tekanan hidraulis.  

 

2) Tipe dan Konstruksi Master Silinder 
Master silinder dibagi kedalam dua tipe  :  1. Tipe tunggal, dan 2. Tipe ganda. 

Master silinder tipe ganda (tandem type master cylinder) banyak digunakan dibanding 
tipe tunggal (single type master cylinder). Master silinder tipe tunggal umumnya banyak 
digunakan untuk pengoperasian unit kopling yang menggunakan type hidraulis. 
 

 
 

 

Tipe Tunggal  

(Single Type) 

Tipe Plunger 

(Girling Type) 

Tipe Konvensional 

(Lockheed Type) 

Tipe Portless 

Tipe Ganda 

(Tandem Type) 

Tipe Ganda Konvensional 

(Double Conventional Type)  

Tipe Konvensional Atau Tipe 
Portless  
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Gambar 1.4.  Bentuk Master Silinder Tunggal 

 
Master silinder tipe Tandem, sistim hidraulisnya dipisahkan menjadi dua, masing-

masing untuk roda depan dan untuk roda belakang. Dengan demikian bila salah satu 
tidak bekerja, maka yang lainnya tetap akan berfungsi dengan baik. 

Pada sistem penggerak roda belakang, piston no.1 untuk roda depan dan piston 
no.2 untuk roda belakang. Pada kendaraan penggerak roda depan, terdapat beban 
tambahan pada roda depan, untuk mengatasi hal ini digunakan diagonal split hydraulic 
system. 

  
Gambar 1.5.  Bentuk Master Silinder Ganda 

 

 
 

3) Cara Kerja 
 
 Saat Pedal Rem Tidak Diinjak  
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Piston cup no. 1 & 2 terletak di antara 
inlet port dan compensating port, 
sehingga terdapat saluran antara cylinder 
dan reservoir tank. 
 

 Saat Pedal Rem Diinjak 
 

 
 

Piston no. 1 bergerak ke kiri dan piston cup 
menutup compensating port, sehingga 
menyebabkan tekanan hidraulis dalam 
silinder bertambah dan tekanan ini 
diteruskan ke wheel cylinder kembali ke 
reservoir. 
 

 Saat Pedal Rem Dibebaskan 

 
 

Piston kembali ke posisi semula oleh tekanan 
hidraulis dan tegangan return spring, dan 
minyak kembali ke reservoir. 
 

 
4) Outlet Check Valve 

 

Pada beberapa master silinder 
terdapat outlet check valve yang 
berfungsi untuk mempertahankan 
tekanan sisa pada pipa rem (1 
kg/cm2) untuk mencegah 
terlambatnya pengereman. 
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Bila pedal ditekan, master silinder 
akan menghasilkan tekanan 
hidraulis. Cara kerja pedal rem 
didasarkan pada prinsip tuas yang 
merubah tekanan pedal rem yang 
kecil menjadi besar. 
 

 
 
F1 : Tenaga pedal (kg). 
F2 : Output push rod (kg). 
A1 : Jarak pedal ke fulcrum. 
A2 : Jarak pushrod ke fulcrum. 
 

 

Berdasarkan hukum Pascal : Tekanan 
pada zat cair akan diteruskan ke 
segala arah dengan tekanan yang 
sama besar 

 
 

5) Boster Rem 
Boster Rem berfungsi untuk 

melipat gandakan daya penekanan 

pedal rem, sehingga pengemudi tidak 
memerlukan penekanan yang kuat.  

Boster rem dapat dipasang men-
jadi satu dengan master silinder (tipe 
integral) atau dapat juga dipasangkan 
dengan cara terpisah dari master 
silinder itu sendiri. Booster rem 
dilengkapi diaprahma (membran) 
yang bekerja dengan adanya 
perbedaan tekanan antara tekanan 
atmosfir dengan kevacuman yang 
dihasilkan dari dalam intake manifold 
mesin  

Boster rem terdiri dari rumah 
boster, piston boster, membran, 
reaction mechanism dan mekanisme 
katup pengontrolan. Booster body 
dibagi menjadi bagian depan dan 

 
Gambar 1.6.  Konstruksi Booster Rem 
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bagian belakang, dan masing-masing ruang dibatasi dengan membran dan piston boster. 
Mekanisme katup pengontrol mengatur tekanan di dalam ruang tekan variasi. Termasuk 
katup udara, katup vacum, katup pengontrol den sebagainya yang berhubungan dengan 
pedal rem melalui batang penggerak katup 

 
Gambar 1.7.  Kurva Kemampuan Booster 

 
Untuk kendaraan yang digerakan oleh mesin diesel penggunaan boster rem diganti 

dengan pompa vacum, karena kevacuman yang terjadi pada intake manifold pada mesin 
diesel tidak cukup kuat.  

 

Contoh : Bila pedal rem ditekan 
dengan gaya 40 kg, gaya ini 
diperbesar oleh tuas pedal menjadi 
200 kg untuk menekan booster. 
Misalkan besarnya vakum pada 
booster adalah 500 mm.Hg, gaya 
output yang dihasilkan adalah 410 kg. 

 

Prinsip Kerja 
Bila vakum bekerja pada kedua sisi piston, maka piston akan terdorong ke kanan 

oleh pegas. Bila tekanan atmosfir masuk ke ruang A, maka piston bergerak ke kiri 
menekan pegas karena adanya perbedaan tekanan, menyebabkan batang piston 
menekan piston master silinder. 

 

 
 

1. Konstruksi 
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 Bagian dalam booster dihubungkan dengan pompa vakum (diesel) atau intake 
manifold (bensin) melalui check valve. 

 Check valve berfungsi sebagai katup satu arah yang hanya memungkinkan udara 
mengalir dari booster ke vacuum pump. 

 Ruang booster terbagi menjadi dua bagian oleh diapragm yaitu constant pressure 
chamber dan variable pressure chamber. 

 Pada control valve mechanism terdapat air valve dan vacum valve. 
 Valve operating rod dihubungkan ke pedal rem. 

 
2. Cara Kerja 

 Ketika Pedal Rem Belum Ditekan 

 

Air valve tertarik ke kanan oleh air valve return 
spring bertemu dengan control valve sehingga 
tertutup, dan udara luar tidak bisa masuk ke 
variable pressure chamber. Vacum valve 
terbuka menyebabkan terjadinya kevakuman 
pada constant dan variable pressure chamber. 
Piston terdorong ke kanan oleh pegas 
diapragma. 
 

 
 Ketika Pedal Rem Ditekan 

 

Valve operating rod mendorong air valve 
dan control valve, menyebabkan vacum 
valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini 
menyebabkan udara luar masuk ke variable 
pressure chamber. Perbedaan tekanan 
antara variable dan constant pressure 
chamber menyebabkan piston bergerak ke 
kiri. 
 

 
1) KATUP PENGIMBANG ( PROPORTIONING.VALVE ) 

Uraian :Kendaraan yang mesinnya terletak di depan, bagian depannya lebih berat 
dibandingkan dengan bagian belakangnya.  

Bila kendaraan direm, akan menyebabkan beban ban depan bertambah dan beban ban 
belakang berkurang. Bila daya cengkeram pengeremannya berlaku sama pada ke empat 
rodanya, maka roda belakang yang memiliki beban lebih kecil cenderung akan mengunci lebih 
dulu sehingga menyebabkan ngepot (skid). 

Dengan alasan tersebut, diperlukan proportioning valve yang berfungsi untuk mengurangi 
tekanan hidraulis untuk wheel cylinder roda belakang, sehingga mencegah terjadinya ngepot.  

Proportioning valve ditempatkan pada brake pipe belakang.Pada umumnya kendaraan 
yang mesinnya terletak di depan, bagian depan lebih berat dibanding dengan bagian belakang. 
Bila kendaraan direm maka titik pusat grafitasi akan pindah kedepan (bergerak maju) 
disebabkan adanya gaya inertia, dan kerena adanya beban yang besar menyatu pada bagian 
depan.  
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Pada umumnya pemasangan katup penyeimbang dipasang antara master silinder dengan 
silinder roda yang posisi penempatannya ditengah-tengah antara silinder roda depan kiri dan 
kanan. Penggunaan katup penyeimbang di sesuaikan dengan jenis dan tipe kendaraan. 

Alat ini bekerja secara otomotis menurunkan tekanan hidraulis pada silinder roda belakang 
(mengadakan perbedaan tekanan hidraulis antara silinder roda depan dan silinder roda 
belakang), dengan demikian daya pengereman (daya cengkram) pada roda belakang lebih kecil 
dibanding  daya pengereman roda depan. 

Gambar sebelah kanan memperlihatkan diagram tekanan hidraulis yang ideal pada silinder 
roda belakang. 

 

 

 

 
Gambar 1.8.  Proses Inertia Sistem Pengereman 

 
TIPE-TIPE KATUP PENYEIMBANG 
1) Katup P 
2) Katup P ganda 
3) LSPV ( Load Sensing and Proportioning Valve ) 
4) P & BV  ( Proportioning and By pass Valve) 
5) DSPV  (Decelaraion Sensing and Proportion Valve) 
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Gambar 1.9.  Bentuk Katup Pengimbang (Proportional Valve) 
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PRINSIP KERJA 
 Tekanan Master Cylinder Tidak Ada  

piston terdorong ke kanan oleh pegas, katup C terbuka. 
 

 Tekanan Master Cylinder Rendah 
Tekanan hidraulis dari master silinder diteruskan dari 
ruang A ke ruang B melalui katup C. Tekanan di ruang A 
dan B menjadi sama. 
Tetapi luas permukaan piston di ruang B lebih besar dari 
pada ruang A, menyebabkan piston bergerak ke kiri. 
Gerakan ini berlawanan dengan pegas yang mendorong 
piston dan menyetop gerakan piston bilamencapai titik 

dimana daya pegas seimbang dengan tekanan hidraulis. 
 

 Tekanan Master Cylinder Tinggi 
Piston makin bergerak ke kiri sampai katup C 
menutup.Pada saat ini terjadi split point (titik a pada 
grafik).Bila tekanan hidraulis di dalam ruang A dinaikkan 
lagi, piston bergerak kekanan dan membuka katup C. 
Karena tekanan di ruang B bertambah,piston bergerak 
ke kiri karena perbedaan luas penampang dan menutup 
katup C.  
Proses ini terjadi secara berulang untuk mengatur 
tekanan yang bekerja di wheel cylinder belakang. 

 
 

2) CARA KERJA PROPORTIONING VALVE 
 
 Tekanan Master Silinder Rendah 

Piston terdorong ke kanan oleh pegas. 

Minyak rem mengalir dari master silinder 

melalui celah antara cylinder cup dan 

piston ke wheel cylinder belakang. 

 

 Tekanan Master Silinder Tinggi 

Tekanan minyak mendorong piston ke kiri 

melawan tegangan pegas, menyebabkan 

piston menutup cylinder cup. Piston terus 

bergerak ke kiri menyebabkan volume di 

sebelah kanan cylinder cup bertambah dan 

tekanan wheel cylinder belakang berkurang. 
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BAB 
2 

 
REM PIRINGAN (CAKRAM) 

 
 
Kompetensi Dasar :  
Indikator : 

1. Siswa menjelaskan prinsip kerja Rem Piringan (cakram) 
2. Siswa menyebutkan komponen – komponen rem piringan 
3. Siswa melaksanakan pekerjaan penggantian dan penyetelan rem piringan dengan baik dan 

benar sesuai prosedur operasi standard 
4. Siswa melaksanakan pembongkaran dan pemeriksaan sistem rem piringan dan komponen – 

komponennya. 
 

 
A. Prinsip Kerja  

Prinsip kerjanya adalah bahwa sepasang pad yang 
tidak berputar menjepit rotor piringan yang berputar 
menggunakan tekanan hidraulis, menyebabkan 
terjadinya gesekan yang dapat memperlambat atau 

menghentikan kendaraan.  
Rem piringan efektif karena rotor piringannya 

terbuka terhadap aliran udara yang dingin dan karena 
rotor piringan tersebut dapat membuang air segera. 
Karena itulah gaya pengereman yang baik dapat terjamin 
walau pada kecepatan tinggi. Sebaliknya berhubung tidak 
adanya self energing effect, maka dibutuhkan gaya pedal 
yang lebih besar dibandingkan dengan rem teromol. 
Karena alasan inilah maka booster rem biasanya 
digunakan untuk membantu gaya pedal. 

Karena pad akan aus, perlu diperiksa secara 
berkala. Kalau keausannya melebihi limit atau mendekati 
limit, pad harus ganti. 

 
B. KOMPONEN-KOMPONEN REM CAKRAM 

 
1) Piringan 

Umumnya cakram atau piringan (disc rotor) dibuat dari besi tuang dalam bentuk biasa (solid) 
berlubang-lubang untuk ventilasi. Tipe cakram lubang terdiri dari pasangan piringan yang 
berlubang untuk menjamin pendinginan yang baik, kedua-duanya untuk mencegah fading 
dan menjamin umur pad lebih panjang dan tahan lama. 

 
Gambar 2.1. Konstruksi Rem Piringan 
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Gambar 2.2. Tipe-tipe Piringan Cakram 

 
2) Pad Rem 

Pad (disc pad) biasanya dibuat campuran metalic fiber dan sedikit serbuk besi. Tipe ini 
disebut dengan “Semi Metalic disc pad”. 
Pada pad diberi garis celah untuk menunjukkan tebal pad (batas yang diizinkan) dengan 
demikian dapat mempermudah pengecekan keausan pad. 
Pada beberapa pad. Penggunaan metallic plate (disebut dengan anti-squel shim) 
dipasangkan pada sisi piston dari pad untuk mencegah bunyi saat berlaku pengereman. 

 
Gambar 2.3. Bentuk-bentuk pad rem 

3) Kaliper 
Kaliper merupakan bagian yang tidak bergerak dari rem cakram. Dimana terdapat silinder 
silinder rem berikut sepatu rem dan pirodonya. Cara kerjanya, bila pedal diinjak, maka 
silinder-silinder-silinder rem akan bekerja secara hidrolik menjepit pad, sehingga 
menghentikan perputaran roda cakram. 
Caliper juga disebut dengan cylinder body, memegang piston-piston dan dilengkapi dengan 
saluran dimana minyak rem disalurkan ke silinder. Caliper dikelompokkan sebagai berikut 
menurut jenis pemasangannya: 
a. Tipe Fixed Caliper (Double Piston) 

Caliper dipasangkan tepat pada axle atau strut. Seperti digambarkan di bawah ini, 
pemasangan caliper dilengkapi dengan sepasang piston.  
Daya pengereman didapat bila pad ditekan piston secara hidraulis pada kedua ujung 
piringan atau cakram. Fixed caliper adalah dasar disain yang sangat baik dan dijamin 
dapat bekerja lebih akurat. Namun demikian radiasi panasnya terbatas karena silinder 
rem berada antara cakram dan velg,  
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menyebabkan sulit tercapainya pendinginan. Untuk ini membutuhkan penambahan 
komponen yang banyak. Untuk mengatasi hal tersebut jenis caliper fixed ini, sudah 
jarang digunakan. 
 

 

 
Gambar 2.4. Tipe Fixed caliper 

 
b. Tipe Floating Caliper (Single Piston) 

Seperti terlihat pada gambar piston hanya ditempatkan pada satu sisi kaliper saja. 
Tekanan hidraulis dari master silinder mendorong piston (A) dan selanjutnya menekan 
pada rotor disc (cakram). Pada saat yang sama tekanan hidraulis menekan sisi pad 
(reaksi B). ini menyebabkan kaliper bergerak ke kanan dan menjepit cakram dan 
terjadilah usaha tenaga pengereman.  
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Gambar 2.5. Tipe floating caliper 

 
Tipe ini digolongkan sebagai berikut. 

 
Califer tipe semi floating menerima tenaga pengereman yang dibangkitkan dari pad 
bagian luar. 
Pada califer tipe full floating, kemampuan pengereman dibangkitkan oleh kedua pad 
dengan torque plate. Califer tipe full floating banyak digunakan pada kendaraan-
kendaraan modern. 
 
a. Tipe Semi Floating (Tipe PS) 

 

Caliper dipasangkan dengan bantuan dua 
buah pen pada torque plate. Apabila 
pengereman bekerja maka bodi bergerak 
masuk dengan adanya gerakan piston. 
Tekanan pengereman yang berlaku pada 

pad bagian luar di terima oleh califer dan 
meneruskan moment ke pin pada arah 
putaran. Kekuatan reaksi pad bagian 
dalam diterima langsung oleh plate. 
Mekanisme tipe ini sangat sederhana, tipe 
califer ini cenderung tidak berfungsi 
sangat kecil, mudah perawatan dan 
memiliki kemampuan daya pengereman 
yang kuat. Tipe ini sering digunakan pada 
rem cakram belakang yang mekanisme 
rem parkirnya terpasang dibagian dalam 
unit disc barake. 
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b. Tipe Full Floating 
a) Tipe F 

Tipe F memiliki califer yang ditunjang 
oleh turque plate sedemikian rupa 
sehingga memungkinkan dapat 
meluncur. Arm akan maju dari califer 
untuk memindahkan gerak piston untuk 
menekan pad bagian luar. Tipe ini 
membutuhkan tempat yang sedikit 
tetapi cenderung lebih banyak terseret 
oleh tipe lainnya kerena permukaan 
luncur califer dan torque plate 

tersembunyi. Tipe ini digunakan pada 
roda belakang untuk beberapa model 
kendaraan. 
 

 

b) Tipe FS 

 

Tipe ini dipasang dengan meng-
gunakan dua pin (main pin dan sub 
pin) pada torque plate yang dibaut-
kan pada califer itu sendiri, seperti 
terlihat pada gambar dibawah. 

Califer dan dua pin digerakan 
sebagai satu unit oleh piston. Reaksi 
tenaga (reaction force) dari iner dan 
outer pad diterima oleh torque plate 
dan dengan demikian momen tidak 
diteruskan ke pin. 

Selanjutnya bagian yang 
meluncur (sleading section) pada 
califer (main dan sub pin) disembu-
nyikan seluruhnya. Hal ini merupakan 
design yang dapat menambahkan 
kehandalan pada bagian ini. Tipe ini 
digunakan pada rem depan kenda-
raan luxury. 

 
c) Tipe AD 
Seperti diperlihatkan pada 
gambar,Tipe AD adalah press-
fitted  pada torque plate ber-
samaan dengan sub pin yang 
dibautkan. Stainles steep 
plate (sim untuk mengurangi 
bunyi, anti squeal shim) dipa-
sang pada pad dan bagian 
torque plate yang bersentuh-
an untuk mencegah suara 
yang kurang enak dan keaus-
an pad. Tipe ini digunakan 
pada rem depan kendaraan 
penumpang ukuran mene-
ngah.  
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d) Tipe PD 

 

Pada dasarnya tipe ini sama dengan tipe 
AD kecuali pada main dan sub pin saja 
yang dibaut pada torque plate. Tipe PD 
digunakan pada rem depan kendaraan 
penumpang yang kecil 
 

 
C. MENGGANTI PAD REM PIRINGAN 

Prosedur penggantian pad rem berbeda-beda menurut jenis rem piringan. Misalnya cara 
mengganti pad jenis PS kaliper luncur dapat dilakukan tanpa harus membuka rakitan kaliper, 
tetapi untuk jenis kaliper luncur AD (Tipe Full floating), rakitan kaliper harus dibuka. Prosedur 
berikut ini adalah untuk jenis AD. Untuk jenis PS (Tipe Semi floating), lihat petunjuk pada 
pedoman reparasi.  
Kapan pad rem harus diganti? 
Jika :  
1. Nilai gesek turun. 

2. Ketebalan sudah melewati batas limit; 
 Ada angka keamanan pada pad 
 Kedalaman alur pendingin 
 Sensor keausan 

 
Gambar 2.6..  Pad rem 

MELEPAS 
1. Kendorkan mur-mur roda sebelum mengangkat kendaraan 
2. Angkat kendaraan dan lepaskan semua roda 
3. Buka kaliper 

a. Bersihkan kaliper dengan udara 
b. Amankan kepala sub-pen dengan kunci dan buka baut kaliper 
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c. Tarik kaliper dan balikkan ke atas kemudian masukkan baut yang telah lepas ke dalam 
plat penahan agar kaliper tidak terjatuh. 

d. Jangan melepas slang rem 
e. Jangan melepas kaliper dari plat penahan 
f. Jangan menginjak pedal rem pada waktu kaliper tidak terpasang 

 

 
Gambar 2.7.. Melepas baut sub-pen 

 
4. Buka pad rem 

a. Buka pad dalam 

b. Buka pad luar bersama dengan simnya 
 

  
Gambar 2.8..  Membuka pad dalam Gambar 2.9  Membuka pad luar dan sim 

 
PEMERIKSAAN 
1. Periksa keausan pad rem 

a. Ukuran ketebalan pad rem 
Jika kurang dari atau mendekati 1.0 mm gantilah pad-padnya. 

b. Jika keausan pad tidak merata atau ada kerusakan, mintalah petunjuk pada instruktur. 
2. Periksa mekanisme pen luncur kaliper. 

Jika ada kerusakan, kaliper perlu dioverhaul mintalah petunjuk pada instruktur anda. 
3. Periksa tebal piringan 

a. Bersihkan permukaan  piringan dengan menggunakan kain lap. 
b. Ukur tebal  piringan. Jika kurang dari minimum, piringan harus diganti baru. Mintalah 

petunjuk dari instruktur anda. 
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Gambar 2.10.  Mengukur  piringan 

 
PEMASANGAN 
1. Pasanglah pad rem 

a. Bersihkan permukaan plat penahan dimana pad piringan akan dipasang. 
b. Pasanglah dengan betul plat penunjang (1), plat pengantar pad (2), dan plat pegas anti 

berisik (3), pada plat momen (4). 

 
 

Gambar2.11.  Pemasangan pad rem 
 

c. Bersihkan permukaan pad rem menggunakan amplas tetapi jangan terlalu keras. 
d. Sambil mendorong pegas (3) ke atas, pasang pad luar beserta simnya (5) pada plat 

penahan. 
e. Pasang pad dalam pada plat momen sama seperti memasang pad luar. 
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Gambar 2.12.  Pemasangan pada rem 

 
2. Pasang kembali kaliper 

a. Apabila pad baru akan dipasang keluarkan sebagian minyak rem pada reservoir karena 
kalau tidak, minyak rem akan meluap pada waktu piston didorong masuk kembali dan 
minyak rem bertambah pada reservoir. 

b. Dengan menggunakan gagang palu, tekan piston masuk. 
Gantilah pad satu persatu sebab ada kemungkinan piston yang ada dibagian lain kaliper 
akan keluar. 

c. Masukkan kaliper secara hati-hati sehingga boots piston tidak terjepit. 
d. Pegang kepada subpen dengan kunci kemudian kencangkan baut-baut kaliper pada 

momen spesifikasi. 
e. Setelah kaliper dipasang perhatikan bahwa boots pada pen utama dan sub pen 

terpasang dengan sempurna tanpa terpuntir. 
 

 
Gambar 2.13.  Pemasangan kaliper 

 
3. Stel ketinggian minyak rem di dalam reservoir master silinder. 
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Lihat bagian pemeriksaan dan penyetelan tinggi permukaan minyak rem pada pasal sebelum 
ini. 

4. Periksa pemasangan pad rem. Tekan pedal rem sekali dan lepaskan. Roda harus berputar 
dengan bebas. 
Walau pad sedikit menyentuh piringan pada waktu rem dilepas, hal ini tidak menyebabkan 
keausan yang berarti. 

5. Pasang roda dan turunkan kendaraan. 
Kencangkan semua mur roda baik-baik setelah kendaraan diturunkan. 
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BAB 
3 

REM TROMOL 
Drum Brake system 

 
Kompetensi Dasar :  
Indikator : 
1). Siswa menjelaskan cara kerja rem tromol 
2). Siswa menyebutkan komponen – komponen rem tromol dan fungsinya. 
3). Siswa melakukan pemeriksaan dan penyetelan pada rem tromol 

 

 
A. Prinsip Kerja 

Rem tromol (drum) menggunakan sepasang sepatu yang 
menahan bagian dalam dari tromol yang berputar bersama-
sama dengan roda, untuk menghentikan kendaraan. Walaupun 
terdapat berbagai cara pengaturan sepatu rem, jenis leading 
dan trailing yang paling banyak dipakai pada kendaraan 
penumpang dan kendaraan komersial. 

Rem tromol tahan lama karena adanya tempat gesekan 
yang lebar diantara sepatu dan tromol, tetapi penyebaran panas 
agak lebih sulit dibandingkan dengan rem piringan karena 
mekanismenya yang agak tertutup. Karena itu, rem tromol 
hanya dipakai pada roda-roda belakang yang tidak begitu 
banyak memerlukan tenaga pengereman. Berhubung kanvas 
sepatu rem dan tromol aus sejalan dengan pemakaian rem, 

periksa secara berkala perlu dilakukan, dan penggantian perlu dilakukan apabila keausan melebihi 
limit atau mendekati limit. 

 
Gambar 3.1. Konstruksi Rem tromol 
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B. Komponen-Komponen Rem Tromol 
Komponen rem tromol terdiri dari : 
1. Backing Plate 

Backing plate dibuat dari baja press yang dibaut pada axle housing atau axle carrier bagian 
belakang. Karena sepatu rem terkait pada backing plate maka aksi daya pengereman 
tertumpu pada backing plate. 

 
Gambar 3.2. Backing Plate 

 
2. Silinder Roda (Wheel cylinder) 

Silinder roda (wheel cylinder) terdiri dari 
beberapa komponen seperti terlihat pada 
gambar di sebelah kanan. Setiap roda 
menggunakan satu atau dua buah silinder 
roda. Ada sistem yang menggunakan dua 
piston untuk menggerakkan kedua sepatu 
rem yaitu satu piston untuk setiap sisi silinder 
roda, sedangkan sistem yang lainnya hanya 

menggunakan satu piston untuk 
menggerakkan hanya satu sepatu rem. 

Bila timbul tekanan hidraulis pada 
master cylinder maka akan menggerakkan 
piston cup. Piston akan menekan kearah 
sepatu rem kemudian bersama-sama 
menekan tromol rem. 

Apabila rem tidak bekerja, maka piston 
akan kembali ke posisi semula dengan 
adanya kekuatan pegas pembalik sepatu rem 
.Bleeder plug disediakan pada silinder roda 
gunanya untuk membuang udara dari minyak 
rem. 

 
 
 

 
 

 
 

Gambar 3.3. Bentuk Silinder roda 
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3. Sepatu Rem dan Kanvas Rem (Brake shoe and lining) 
Sepatu rem (brake shoes) seperti 

juga tromol (drum) memiliki bentuk 
setengah lingkaran. Biasanya sepatu rem 
dibuat dari pelat baja. Kanvas rem 
dipasang dengan jalan dikeliling (pada 
kendaraan besar) atau dilem (pada 
kendaraan kecil) pada permukaan yang 
bergesekan dengan tromol. 

Kanvas ini harus dapat menahan 
panas dan aus serta harus mempunyai 
koefisien gesek yang tinggi. Koefisien 

tersebut sedapat mungkin tidak mudah 
dipengaruhi oleh keadaan turun naiknya 
temperatur dan kelembaban yang silih 
berganti. Umumnya kanvas (lining) 
terbuat dari campuran fiber metalic 
dengan brass, lead, plastik dan sebagainya 
dan diproses dengan ketinggian panas 
tertentu. 

 
4. Tromol Rem (Brake drum) 

Tromol rem (brake drum) umumnya terbuat dari 
besi tuang (gray cast iron) dan gambar penampangnya 
seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tromol rem 
ini letaknya sangat dekat dengan sepatu rem tanpa 
bersentuhan dan berputar bersama roda.  

Ketika kanvas menekan permukaan bagian dalam 
tromol bila rem bekerja, maka gesekan panas tersebut 
dapat mencapai suhu setinggi 200 0 C sampai 3000C.  

 

 
C. TIPE REM TROMOL 

 
a). Tipe Leading Trailing 

Pada tipe ini terdapat satu wheel silinder dengan dua piston yang akan mendorong bagian 
atas dari tromol rem. Leading shoe lebih cepat aus dari pada trailing shoe. 

 
Gambar 3.6. Tipe Leading Trailing 

 
Gambar 3.4. Konstruksi Sepatu rem dan 

kanvas rem 

 
Gambar 3.5. Gambar Penampang Tromol 

rem 
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b). Tipe Two Leading 

Tipe ini mempunyai dua wheel silinder yang masing-masing memiliki satu piston. 
 Keuntungan : Saat kendaraan maju kedua sepatu rem menjadi leading shoe sehingga 

daya pengereman baik. 
 Kerugian : Saat kendaraan mundur kedua sepatu rem menjadi trailing shoe sehingga 

daya pengereman kurang baik. 

 
Gambar 3.7.Tipe Two Leading 

 
c. Tipe Dual Two Leading 

Tipe ini mempunyai 2 silinder roda (wheel cylinder), yang masing-masing memiliki 2 buah 
piston, dan menghasilkan efek pengereman yang baik saat kendaraan maju maupun 
mundur. 

 
Gambar 3.8. Tipe Dual Two Leading 

 
d. Tipe Uni-Servo 

Tipe ini mempunyai 1 wheel cylinder dengan 1 piston. 
 Keuntungan : Saat kendaraan maju kedua sepatu rem menjadi leading shoe sehingga 

daya pengereman baik. 
 Kerugian : Saat kendaraan mundur kedua sepatu rem menjadi trailing shoe sehingga 

daya pengereman kurang baik. 
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Gambar 3.9. Tipe Uni-Servo 

e. Tipe Duo-Servo 
Tipe ini merupakan penyempurnaan dari tipe uni-servo yang mempunyai 1 wheel cylinder 
dengan 2 piston. Gaya pengereman tetap baik tanpa terpengaruh oleh gerakan kendaraan 

 
Gambar 3.10. Tipe Duo-Servo 

 

D. Pemeriksaan Fungsi Rem Tromol 
 Periksa apakah silinder rem macet. Lepas tromol hanya pada rem yang sedang diperiksa. 

Tromol roda-roda lain harus terpasang, agar torak-toraknya tidak tertekan keluar. 
 Minta tolong seseorang untuk menekan pedal rem, kedua kanvas ditahan dengan obeng. 

Torak-torak pada silinder rem yang diperiksa harus bergerak keluar tampa ada kebocoran di 
silinder roda. Jika terdapat kebocoran, semua silinder rem pada aksel yang diperiksa harus 
dioverhaul. 

 

 
Gambar 3.6. Pemeriksaan pada tromol rem 
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 Periksa permukaan gesek pada tromol rem. Bila berwarna abu-abu sampai hitam, atau 
berkarat, nilai gesekannya kurang. Maka permukaan harus dibersihkan denga kertas gosok, 

atau lebih baik dengan dibubut/ digerinda. 

 

E. Pemeriksaan/ Pembersihan Bagian-bagian Rem Tromol 
 Bersihkan bagian-bagian rem dengan kuas atau sikat. Dilarang menggunakan angin, pakai 

air sabun jika kotor keras. 
 Periksa kondisi dan pemasangan bagian pengikat sepatu rem: 

 
Gambar 3.7. Bagian-bagian rem tromol 

 
1. Kedudukan ujung sepatu 
2. Kedudukan pegas 
3. Pemasangan batang 

penghubung 
4. Pengunci sepatu 
5. Kedudukan pegas 
6. Kedudukan ujung sepatu 
 

 
Gambar 3.8. Pemeriksaan tebal Kanvas rem 
 

 Periksa tebal kanvas. Jika 
kurang dari 1,5 mm atau 
keling kanvas sudah 
tercoret, kanvas harus 
diganti baru. 

 

 

 Periksa permukaan kanvas. 
Kalau permukaannya keras 
dan berkilat, nilai geseknya 

kurang. Kanvas harus 
digosok atau diganti baru 
agar tercapai efektifitas rem 
yang normal. 
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Gambar 3.9. pemeriksaan Permukaan Kanvas 

rem 

 

 Permukaan kanvas yang 
kotor karena oli aksel atau 

cairan rem biasanya diganti 
baru. 

 
 

 Permukaan yang buram atau 
berkilat lemah menunjukkan 
kondisi kanvas yang normal. 
Tidak perlu digosok. 
 

 Periksa kebocoran pada sil 

poros aksel (hanya pada 
aksel rigid dengan penggerak 
roda). Kebocoran dapat 
dilihat pada piringan rem dan 
pada poros aksel yang basah 
karena oli. Sil yang bocor 
harus diganti baru. 

 

 

  
Gambar 3.10. pemeriksaan kebocoran pada 

silinder rem 

 Periksa kebocoran pada 
silinder rem. Jika ada, semua 
silinder rem pada aksel yang 
diperiksa harus dioverhaul 
atau diganti baru. 

 
 Untuk memeriksa kebocoran, 

lihat juga bagian dalam karet 
pelindung debu silinder rem. 
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F. Penyetelan Sepatu Rem 

 

 Pada sistem pengingkatan tromol dengan 
flens, roda harus dipasang untuk mendapat 
hasil penyetelan yang baik, (Jika roda tidak 
terpasang, tromol tertekan teratur pada 
flensnya) 
 

 Penyetelan rem biasanya dapat dilakukan 
melalui lobang paa piringan rem. Lubang-
lubang tersebut biasanya tertutup dengan 
karet. 

 

 

 Juga ada mobil dengan lubang penyetel pada 
tromol (misal: VW, Suzuki). Pada sistem ini, 
roda harus terpasang dengan posisi lubang 
pelg pada lubang tromol. 

 

 

 

 Penyetelan dapat dilakukan dengan obeng, 
tetapi sering lebih sederhana dengan alat 
khusus atau obeng yang dibengkokkan sesuai 
dengan keperluan. 

 

G. MENGGANTI SEPATU REM  
 

1. MELEPAS 
a. Angkat kendaraan dan lepaskan roda-roda. 

b. Bebaskan rem tangan. 
c. Stel celah sepatu rem. 

Tromol rem mungkin sulit dilepaskan karena sepatu rem mencekam bagian 
lengkung dari tromol bagian dalam. Karena itu kecilkan lingkaran sepatu untuk 
mendapatkan celah yang lebih besar, dengan cara sebagai berikut: 
 Buka sumbat lubang service pada plat penahan. 
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 Masukkan obeng melalui lubang service dan tahan tuas pawl penyetel 
otomatis untuk memudahkan gerakkan alat penyetel. 

 Dengan menggunakan alat penyetel rem SST, tambahkan celah antara 
sepatu rem dan tromol rem dengan jalan memutar roda gigi pawl pada 
penyetel otomatis. 

 

 
 

Gambar 3.11. 
Melepas tromol dengan memasukan 

baut 

Gambar 3.12. 
Mengukur keausan tromol 

 
d. Buka tromol rem. 

Dengan menggunakan dua buah baut yang cocok dengan lubang service yang 
ada pada tromol masukkan dua baut tersebut ke dalam ulirnya untuk menarik 
keluar tromol rem. Jangan menekan rem setelah melepas tromol rem 

e. Periksa pelapis sepatu rem 
f. Ukur tebal pelapis rem 

Jika tebal pelapis rem kurang dari minimum atau mendekati minimum, ganti 
sepatu rem pada kedua roda. 

g. Ukur diameter dalam tromol rem. Jika diameter lebih besar dari spesifikasi, 
tromol harus diganti. 
Jika permukaan tromol yang bersinggungan dengan pelapis sepatu rem tergores 
dalam, tromol harus diganti.\ 

h. Lepaskan pegas pembalik rem. Gunakan alat pembuka pegas pembalik sepatu 
rem, gunakan SST untuk melepaskan. 

i. Periksa secara visual kemungkinan terdapat kebocoran minyak rem pada silinder 
roda. Jika ada kebocoran atau minyak rem merembes, silinder roda harus 
overhoul. Mintalah petunjuk instruktur anda. 

 

  
Gambar 3.13.   

Membuka pegas pembalik sepatu rem 
Gambar 3.14.  

Melepas sepatu rem 
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j. Lepaskan sepatu rem 
 Dengan menggunakan SST yakni alat penggerak pegas penahan sepatu 

rem, putar pen pegas penahan sepatu 900 sementara ujung pen ditarik 
dengan jari. 

 Buka pegas jangkar sepatu rem 
k. Lepaskan kabel rem tangan dari tuas 

sepatu rem tangan. 
 Buka pegas tuas penyetel otomatis. 
 Dengan menggunakan tang lancip, tekanlah pegas koil kabel rem tangan.  

 

  
Gambar  3.15. Melepas kabel rem 
tangan 

Gambar 3.16. Melepas washer C 

 
l. Buka washer C dan lepaskan tuas sepatu rem tangan dan penyetel otomatis dari 

sepatu rem. Untuk membuka washer C ungkit dengan obeng.  
Hati-hati jangan sampai shim dan washer C hilang 
 

m. Bersihkan plat penahan dan komponen-komponen yang lain menggunakan kain 
lap yang bersih serta bersihkan debu-debu dengan tiupan udara kompressor. 
Jangan membersihkan komponen-komponen rem dengan zat-zat yang melarutkan 
bagian-bagian yang terbuat dari karet (tiner, bensin, dan lain-lain). 
 

 
Gambar 3.17.  Membersihkan plan penahan 
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2. PEMASANGAN 
Rem tromol terdiri dari beberapa bagian yang kecil dan sebagian dari bagian ini yang 

kiri dan kanan tidak dapat dipertukarkan. (Misalnya, arah ulir sekrup adjuster (penyetel) 
otomatis berbeda-beda tergantung pada sistem penyetelannya). 

Juga walaupun salah satu bagian hilang atau salah pasang, rem tidak dapat bekerja 
dengan sempurna. Karena itu, apabila menangani model yang lain, selalu memperhatikan 
buku Pedoman Reparasai yang sesuai. 

 

 
Gambar 3.18. Rem tromol 

 
a. Pasang tuas sepatu rem tangan dan tuas penyetel otomatis pada sepatu rem 

belakang. 
1. Pasang untuk sementara washer C beserta shim, lalu ukur celahnya dengan alat 

pengukur ketebalan. (thickness gauge). 
2. Jika ternyata celah di luar spesifikasi, pilih shim yang sesuai agar terdapat celah 

yang tepat. 
3. Oleskan sedikit gemuk yang tidak mudah meleleh pada pen lalu amankan 

washer C dengan tang. Pakailah washer C yang baru. 

4. Periksa bahwa kedua tuas bergerak dengan bebas. 
Jika gerak tuas terlalu berat, penyetel otomatis tidak akan bekerja dengan 
sempurna atau rem tangan tidak bisa dibebaskan. 

 

  
Gambar 3.19.  Memeriksa gerakan tuas 

 
Gambar 3.20. Memasang kabel rem 
tangan 

DEPAN 
 

DEPAN 

 

RODA KIRI 
 

RODA KANAN 
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b. Oleskan sedikit gemuk yang tidak meleleh karena pada plat penahan dimana sepatu 
rem bersinggungan dan penyetel otomatis. Gemuk tidak boleh terlalu banyak karena 
gemuk yang berlebihan dapat melekat pada sepatu rem 

c. Hubungkan kabel rem tangan ke tuas sepatu rem tangan dengan menekan pegas koil 
kabel dengan tang lancip 

d. Hubungkan penahan sepatu (salah satu alat rakitan otomatis) dengan tuas penyetel 
dan sepatu rem belakang. 

   

  
Gambar 3.21. Memasang penahan 

sepatu 
Gambar3.22. Memasang pegas tuas 

pengatur 
 
e. Pasang pegas tuas penyetel otomatis pada tuas penyetel dan sepatu. Hati-hati untuk 

tidak menyebabkan sepatu terdorong keluar. 
f. Pasang sepatu belakang pada plat penahan. Dengan menggunakan alat penggerak 

pegas penahan sepatu SST, pasangkan sepatu rem beserta pegas penahan dan 
pennya. 

 

 
 

Gambar 3.23  Memasang sepatu 
belakang 

Gambar 3.24.  Memasang pegas 
pembalik 

 
g. Pasang pegas pembalik sepatu rem pada penunjang sepatu penyetel dan masukkan 

penyetel (adjuster) ke penahan sepatu yang terpasang pada sepatu belakang. 
h. Hubungkan sepatu depan dan belakang dengan pegas jangkar sepatu dan pasang 

sepatu depan pada plat penahan. 
i. Dengan menggunakan SST, yakni alat penggerak penahan sepatu, pasang sepatu 

beserta pegas penahan sepatu, dan penahannya. 

j. Kaitkan pegas pembalik sepatu depan dan belakang menggunakan SST, alat khusus 
untuk membalik sepatu rem. 
Perhatikan bahwa sepatu rem dan rakitan penyetel otomatis terpasang dengan 
sempurna. 
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k. Periksa dari penyetel otomatis. Dengan menggunakan obeng, gerakkan tuas sepatu 
rem tangan beberapa kali dan periksa bahwa penyetel menjadi panjang secara 
otomatis. 

 

  
Gambar 3.25. Memeriksa penyetel 
otomatis 

Gambar 3.26. Membersihkan pelapis 
sepatu rem 

 
l. Bersihkan pelapis sepatu rem menggunakan amplas, bila perlu bersihkan permukaan 

bagian dalam tromol rem. 
m. Pasang teromol rem 

Stel celah diantara tromol dan sepatu sebagai berikut: 
1. Ukur diameter bagian dalam menggunakan kaliper (jangka sorong). 
2. Stel kaliper (jangka sorong) dengan ukuran 1 mm lebih kecil dari ukuran drum 

yang telah diukur. 
3. Ukur diameter luas sepatu rem. 

Periksa bahwa sepatu tepat pada posisinya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 
rendah. 

4. Stel penyetel otomatis sehingga diameter luar sepatu sesuai dengan panjang 
kaliper yang telah ditentukan sebelum ini. 

5. Pasang tromol rem pada hub poros as. 
n. Stel celah sepatu rem 

Tarik dan bebaskan tuas rem tangan beberapa kali sampai tidak melebihi spesifikasi 
bunyi “klik” yang telah ditentukan. Dengan demikian celah antara tromol dan sepatu 
akan terstel dengan sendirinya. 

o. Tekan pedal rem beberapa kali dan cek hal-hal sebagai berikut: 
1. Periksa bahwa semua tromol pada kedua bagian berputar dengan bebas tanpa 

suatu gesekan atau tahanan yang terlalu besar. 
2. Perhatikan bahwa jarak cadangan pedal rem harus lebih dari yang telah 

ditentukan. 
p. Pasang roda dan kencangkan semua mur baik-baik setelah kendaraan diturunkan. 
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BAB 
4 

 

REM TANGAN/ PARKIR 
 

 
Kompetensi Dasar :  
Indikator : 
1. Siswa mejelaskan prinsip kerja rem parkir 
2. Siswa menyebutkan bagian – bagian rem parkir 
3. Siswa melaksanakan penyetelan dan pemeriksaan pada rem parkir 

 
A. Pendahuluan 

Kendaraan dilengkapi dengan dua jenis sistem pengereman. Yang pertama untuk 
pengereman kendaraan yang sedang meluncur menggunakan rem kaki hidraulis.. Yang kedua 
sistem pengereman untuk menjaga kendaraan agar tetap berhenti pada waktu parkir 
menggunakan rem tangan mekanis. Rem tangan mengerem kedua roda belakang melalui kabel. 

 

 
 

Gambar 4.1. Penempatan Rem Parkir pada kendaraan 
 

Cara kerja rem tangan dapat dilihat pada gambar di bawah. Gerakan tuas rem tangan 

yang kurang sama saja tidak ada gerak bebas pada rem belakang yang akan menyebabkan 
sepatu rem belakang tertarik serta akan menimbulkan panas yang berlebihan pada rem belakang 
dan penggunaan bahan bakar menjadi lebih boros. Sebaliknya, gerakan tuas rem tangan yang 
berlebihanpun tidak akan dapat memberikan kekuatan pengereman yang cukup untuk menjaga 
agar kendaraan tetap pada tempatnya. Karena itu, gerakan rem tangan harus pada harga 
spesifikasi. 

 

 

TUAS REM TANGAN 

 

 

KABEL REM TANGAN NO. 2 

 

PENGIMBANG (EQUALIZER) 

 

TROMOL REM BELAKANG 
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Gambar 4.2.. Konstruksi Rem tangan 
 
Ada beberapa tipe tuas rem parkir seperti diperlihatkan di bawah ini, yang digunakan 

bergantung pada design tempat duduk pengemudi dan sistem kerja yang dikehendaki. 

 
Gambar 4.3. Konstruksi Tipe –tipe rem parkir 

 
Tuas rem parkir dilengkapi dengan ratchet untuk mengatur tuas pada suatu posisi 

pengetesan. Pada beberapa tuas rem parkir mur penyetelannya dekat dengan tuas rem, dengan 
demikian penyetelan jarak tuas dapat dengan mudah distel. 

Kabel rem parkir memindahkan gerakan tuas ke tromol rem sub-assembly. Pada rem 
parkir roda belakang, dibagian tengah kabel diberi equalizer untuk menyamakan daya kerjanya 
tuas pada kedua roda-roda. Tuas intermediate (intermediate lever) dipasang untuk menambah 
daya pengoperasian. 

 
Gambar 4.4. Bagian – bagian rem parkir 

 

B. Cara Kerja Rem Tangan 
Rem dalam keadaan bebas. Apabila tombol pembebas rem ditekan. Lidah roda (pawl) terlepas 
tidak mengkait dan ini memungkinkan tuas kembali. Pada teromol rem, pegas pembalik kabel 
mendorong sepatu rem tangan yang mengakibatkan kedua sepatu rem mengecil oleh adanya 
pegas pembalik sepatu. 

 
Gambar 4.5. Rem tangan dalam keadaan bebas 

 

PEGAS PEMBALIK SEPATU 

 

STRUT 
( PENUNJANG ) 

 

TUAS  
SEPATU REM TANGAN 

 

PEGAS PEMBALIK KABEL 

 

PAWL 
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Rem dalam keadaan kerja. Pada waktu tuas ditarik, lidah roda (pawl) mengkait gigi-gigi pasak 
(ratchet dudukan tuas rem tangan) dan menahan tuas pada posisinya. Kabel rem menarik tuas 
sepatu depan ke tromol melalui strut (penyetel otomatis), sementara sepatu belakang juga 
tertarik ke tromol dengan strut berfungsi sebagai penggalang. 

 
Gambar 4.6. Rem tangan dalam keadaan bekerja 

 
C. KONSTRUKSI REM PARKIR 

a). Rem Parkir Tipe Roda Belakang 
Bodi rem parkir dikelompokan menjadi dua tipe struktural bergantung pada andilnya tromol 
rem atau piringan rem (menjadi satu) atau komponen rem yang terpisah. 

 
 

 Tipe Rem Parkir Sharing 
Tipe rem ini digabungkan dengan rem kaki. Hubungannya dilakukan secara mekanik 
dengan sepatu rem atau pad rem. 
 
1. Kendaraan dengan Tromol Rem 

Pada tipe rem parkir ini, sepatu rem 
akan mengembang oleh brake shoe lever 
dan shoe strut. 
 

 
2. Kendaraan dengan Rem Piringan 
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Dalam tipe rem parkir ini, mekanisme 
rem parkir disatukan dalam caliper rem. 
Gerakan tuas menyebabkan lever shaft 
berputar menyebabkan spindle 
menggerakkan piston dan piston 
mendorong pad menjepit disc. 
 

 
 Tipe Rem Parkir Devoted 

Pada tipe rem parkir ini, tromol rem 
terpisah dari disc brake belakang. Cara 
kerjanya sama dengan tipe rem parkir 
seperti pada tromol rem. 
 

 
b). Rem Parkir Tipe Center Brake 

 

Tipe ini banyak digunakan pada kendaraan 
komersil (niaga). 
Tipe ini salah satu dari tipe rem tromol tetapi 
dipasang antara bagian belakang transmisi dan 
bagian depan propeller shaft. Pada rem parkir 
tipe ini daya pengeremannya terjadi saat sepatu 
rem yang diam menekan bagian dalam tromol 
yang berputar bersama out put shaft transmisi. 
Cara kerjanya sama dengan tipe rem parkir 
seperti pada tromol rem. 
 

 
D. PEMERIKSAAN & PENYETELAN GERAKAN TUAS REM TANGAN 

Untuk memeriksa dan menyetel gerakan tuas rem tangan, celah sepatu rem belakang harus 
dalam keadaan tersetel dengan sempurna. Pada rem tromol yang dilengkapi dengan penyetel 
(adjuster otomatis), celah sepatu rem belakang ini dapat distel dengan jalan menarik-narik tuas 
rem tangan beberapa kali. 
 
1. Periksa gerakan tuas rem tangan. 

Tarik tuas rem tangan dengan kekuatan tertentu sambil menghitung beberapa bunyi “klik” 
terjadi. 
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Gambar 4.7. Menghitung jumlah klik Gambar  4.8.  Mengendorkan mur 
 
2. Jika jumlah “klik” tidak berada dalam spesifikasi, ambil dua kunci pas untuk mengendorkan 

mur pengunci pada tutup penyetel. 
3. Putar tutup penyetel dan stel gerakan tuas rem tangan pada jumlah bunyi “klik” yang telah 

ditentukan. 
Putar ke kanan  mengurangi gerakan 
Putar ke kiri  menambah gerakan 

4. Amankan tutup penyetel dengan mengencangkan mur menggunakan dua kunci pas. 

 
Gambar 4.9.  Menyetel gerakan tuas 

 
E. Penyetelan Rem Tangan  

Stel pada bagian penyetel sampai tercapai keadaan sesuai dengan gambar-gambar di bawah ini; 
 

 
 

Tarik penuh, gerak batang 10 – 20 gigi 

Kontrol: tarik 3 gigi, roda masih harus dapat 
berputar bebas 

Tarik penuh, gerak tuas harus 3 – 7 gigi 

Kontrol: tarik 1 gigi, roda masih harus dapat 
berputar bebas 



Page 41 of 72 

 
F. MEMPERBAIKI REM TANGAN 

Masalah yang biasa terjadi pada rem tangan adalah ketika memarkir kendaraan. Pada tempat 
yang menurun, kendaraan masih juga bergerak. Hal umum sebagai penyebab masalah 
pengereman di antaranya adalah: 
1. Kawat penarik telah mulur/ kendor atau karat. 
2. Tempat sambungan kendor atau karat. 
3. Penyetelan kurang tepat. 
4. Jarak bidang pengereman antara kanvas rem/ pad dan tromol/ cakram terlalu besar. 

Oleh karena itu, sebelum kegiatan perbaikan, pemeriksaan terhadap komponen dan cara kerjanya 
harus dilakukan, yaitu: 
a. Pastikan seluruh komponen berada pada kondisi normal dan dapat digunakan dengan baik. 

b. Periksa gerakan tuas rem dengan cara menarik sampai kedudukan pengerem, dan terdengar 
suara “klik” sesuai spesifikasi. Posisi tuas rem yang benar biasanya setengah dari 
keseluruhan gerakan tuas. 
Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, sedangkan kerja rem tidak memperoleh hasil yang 
memuaskan, lakukan perbaikan dan penyetelan. 

a. Bilamana tarikan kawat rem tidak lancar, berikanlah pelumasan jika masih memungkinkan. 
b. Bilamana tarikan kawat melebihi spesifikasi karena kawat mulur, gantilah kawat beserta 

kelengkapannya. 
c. Bila tarikan kawat melebihi spesifikasi karena setelan, lakukan penyetelan pada baut 

penyetel yang ada di tuas. Atau bilamana masih baik, dapat juga dilakukan penyetelan di 

bagian penyama (equalizer) di bagian bawah kendaraan. 

 
Gambar 4.10 Tempat Perbaikan Rem Tangan 

 
d. Untuk penyetelan jarak bidang pengereman pada rem tromol tanpa penyetel otomatis, 

melalui pemutaran bintang (star) penyetel yang ada dalam tromol. Sedangkan, pada rem 
tromol dengan penyetel otomatis, jarak bidang pengereman telah dijamin oleh penyetel 
otomatis. 
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1. Tuas penyetel 

2. Silinder roda 
3  dan  
4. Mur penyetel dengan penghubung berulir 
5  dan  
6. Tuas rem parkir 
7 dan  
8. Jangkar (Anchor) 
9: pegas pengembali 
10: Sepatu rem 
11: Penahan  
12. Mur penahan sepatu rem 

 

e. Untuk penyetelan jarak bidang pengereman pada rem cakram, menggunakan sekrup 
penyetel (3) apabila dilakukan, pengereman, tuas rem (2) karena tarikan kabel rem akan 
menekan piston beserta padnya melawan cakram dengan baik. 
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BAB 
5 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN 
OVERHOUL KOMPONEN SISTEM REM 

DAN BAGIAN–BAGIANNYA 

 

 
Kompetensi dasar : 
Indikator : 
1. Siswa Melaksanakan Pemeriksaan dan penyetelan pada sistem rem 

sesuai dengan SOP (standar Operation standard) 
2. Siswa melaksankakan Overhaul sistem rem dan komponen – 

komponennya berdasarkan SOP. 
 

A. PEMERIKSAAN DAN PENYETELAN 

1. PEMERIKSAAN TINGGI PERMUKAAN MINYAK REM 
1. Periksa bahwa tinggi permukaan minyak rem pada master silinder adalah diantara garis 

MIN dan MAX. 
2. Jika tinggi permukaan minyak rem dibawah atau dekat garis minimum, periksa 

kemungkinan terdapat kebocoran pada sistem hidrolis dan tambahkan minyak rem 
hingga garis MAX. 
a. Jangan menggunakan minyak rem yang telah lama disimpan karena minyak rem 

adalah bahan yang mudah dipengaruhi cuaca. Jangan lupa menutup dan memberi 
perapat pada tutup tempat minyak rem. 

b. Usahakan agar reservoir master silinder tidak kemasukkan kotoran. 
c. Bersihkan dengan air setiap minyak rem yang mengenai bagian yang bercat 

karena minyak rem akan merusak cat. 
 

Referensi 
 

 
Mengapa Tinggi Permukaan Minyak Rem Menurun Walaupun Tidak Ada 
Kebocoran 
 
Karena terjadi pembesaran volume di silinder roda. 
Pipa-pipa rem dan rem piringan menjadi aus karena pemakaian rem. Sebagai akibat 
mekanisme rem piringan yang dapat menyetel dengan sendirinya, sehingga kapasitas 
silinder kaliper bertambh dengan bertambahnya keausan dari pad rem, piringan dan piston 
terdorong keluar. Kemudian minyak rem mengalir dari master silinder ke silinder roda 
sehingga menyebabkan turunnya tinggi minyak rem di dalam reservoir. Karena itulah perlu 
diperiksa secara berkala tinggi permukaan minyak rem dan kalau perlu ditambah. Hati-hati 
jangan menambah minyak rem sebelum memeriksa komponen-komponen rem yang bocor. 
Berbahaya karena rem menjadi panas. 
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2. PEMERIKSAAN DAN PENYETELAN PEDAL REM 

 
Gambar 5.1. Pemeriksaan dan Penyetelan 

Pedal Rem 
 

1. Periksa tinggi pedal 
Tinggi pedal dari lantai :  154,7–164,7 
mm (6,091–6,484 In). bila perlu setel 
tinggi pedal 

2. Bila perlu, setel tinggi pedal 
a. Kendorkan swit lampu rem 

secukupnya 
b. Setel tinggi pedal dengan 

memutar batang pendorong 
pedal 

c. Kembalikan swit lampu rem 
sampai bodi swit menyinggung 
pembatas pedal 

d. Setelah penyetelan tinggi pedal, 
periksa dan setel gerak bebas 
pedal 

 

Setelah Pad Aus Sebelum Pad Aus 

Isi Silinder 
bertambah karena 
pad mengecil 

Minyak rem 

didalam reservoir 
berkurang 

KALIPER REM PIRINGAN 

MASTER CYLINDER 

PISTON 

Isi silinder sedikit karena 
pad masih baru 
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Gambar 5.2. Pemeriksaan Gerak Bebas 
Pedal reme 

3. Periksa gerak bebas pedal 

a. Matikan mesin dan tekan pedal 
rem beberapa kali sampai tidak 
ada kevakuman di dalam 
booster rem 

b. Tekan pedal rem sampai pada 
awal hambatan terasa gerak 
bebas pedal: 3-6 mm (0,12-
0,24 in) 

4. Bila perlu setel gerak bebas pedal 

a. Bila ada kerusakan/kesalahan 
setel gerak bebas pedal 
dengan memutar batang 
pendorong pedal 

b. Start mesin dan pastikan 
adanya gerak pedal 

c. Setelah penyetelan gerak 
bebas  pedal periksa tinggi 
pedal 

 

 

5. Periksa bahwa jarak cadangan pedal 
rem benar 
Bebaskan rem parkir sambil mesin 
dihidupkan tekan pedal rem dan ukur 
jarak cadangan pedal. Jarak cadangan 
pedal dari lantai pada penekan 50 kg 
(110 lb, 490 N). 
 Rem sepan tromol  : lebih 

dari 70 mm (2,76 in) 

 Rem sepan piringan : lebih 
dari 65 mm (2,56 in) 

Bila ada kesalahan carilah kerusakan 
pada sistem rem. 

6. Jika jarak cadangan masih juga tidak 
dalam harga spesifikasi mungkin 
disebabkan salah satu hal berikut, 
konsultasikan dengan instruktur 
saudara. 
Kemungkinan penyebab: 
 Tinggi pedal kurang tinggi. 
 Gerak bebas pedal berlebihan. 
 Terdapat udara di dalam sistem 

hidraulis. 
 Mekanisme penyetel celah 

sepatu tidak bekerja. 

Jarak Cadangan Pedal 

Gambar  5.3.. Jarak Cadangan Pedal rem 
benar 
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 Kabel rem tangan tersangkut. 
 

 

7. Periksa tinggi pedal 

Tinggi pedal dari lantai :  154,7–164,7 
mm (6,091–6,484 In). bila perlu setel 
tinggi pedal 

8. Bila perlu, setel tinggi pedal 

a. Kendorkan swit lampu rem 
secukupnya 

b. Setel tinggi pedal dengan 
memutar batang pendorong 
pedal 

c. Kembalikan swit lampu rem 
sampai bodi swit menyinggung 
pembatas pedal 

d. Setelah penyetelan tinggi pedal, 
periksa dan setel gerak bebas 
pedal 

 
 

 

9. Periksa gerak bebas pedal 

a. Matikan mesin dan tekan pedal 
rem beberapa kali sampai tidak 
ada kevakuman di dalam booster 
rem 

b. Tekan pedal rem sampai pada 
awal hambatan terasa gerak 
bebas pedal: 3-6 mm (0,12-0,24 
in) 

10. Bila perlu setel gerak bebas pedal 

a. Bila ada kerusakan/kesalahan 
setel gerak bebas pedal dengan 
memutar batang pendorong 
pedal 

b. Start mesin dan pastikan adanya 
gerak pedal 

c. Setelah penyetelan gerak bebas  
pedal periksa tinggi pedal 

 

Gerak Bebas 

Gambar 5.5. Gerak Bebas Pedal 

Gambar 5.4. Pemeriksaan Dan Penyetelan Pedal 
Rem 

Batang Pendorong Pedal 

Swit Lampu Rem 

Tinggi 
Pedal 
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11. Periksa bahwa jarak cadangan pedal 

rem benar 

Bebaskan rem parkir sambil mesin 
dihidupkan tekan pedal rem dan ukur 
jarak cadangan pedal. Jarak cadangan 
pedal dari lantai pada penekan 50 kg 
(110 lb, 490 N). 
 Rem sepan tromol  : lebih 

dari 70 mm (2,76 in) 
 Rem sepan piringan : lebih 

dari 65 mm (2,56 in) 

Bila ada kesalahan carilah kerusakan 
pada sistem rem. 
 

 
3. TES BEKERJANYA BOOSTER REM 

1. Pemeriksaan bekerjanya booster rem 

a. Tekan pedal rem beberapa kali 

saat mesin mati dan periksa tidak 
terjadinya perubahan jarak 
cadangan pedal rem 

b. Tekan pedal rem star mesin. Bila 
tinggi pedal sedikit menurun, 
booster rem bekerja normal 

 

2. Kekedapan udara  

a. Star mesin dan matikan setelah 
satu atau dua menit. Tekan 
pedal rem perlahan–lahan 
beberapa kali. Bila pada injakan 
pertama terasa dalam dan 
sedikit demi sedikit naik pada 
injakan kedua dan ketiga, berarti 
kekedapan udara dari booster 
rem baik. 

b. Tekan pedal rem sambil mesin 
hidup dan kemudian matikan 
mesin sambil pedal rem tetap 

ditekan. Bila tidak ada 
perubahan tinggi pedal dalam 30 
detik, berarti kekedapan dari 
booster rem baik. 

 
 

 

 

Gambar 5.7. Booster Rem 

Jarak Cadangan 
Pedal 

Gambar 5.6.. Jarak Cadangan 
Pedal rem benar 
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4. PEMBUANGAN UDARA SISTEM REM 

1. Isilah tangki cadangan minyak rem 
Periksa tangki cadangan sesudah 
pembuangan udara dari setiap 
silinder. Tambahkan minyak rem 
bila perlu. 

 
2. Lakukan pembuangan udara master 

silinder 
a. Lepas pipa rem dari master 

silinder 

b. Tekan pedal rem dan tahanlah 
pedal rem 

c. Sumbat lubang keluaran pada 
master silinder  

d. dengan jari dan bebaskan 
pedal rem 

e. Mengulangi kegiatan tersebut 
sampai tiga kali 

3. Pasang selang plastik pada nepel 
pembuangan udara silinder roda 

Masukan ujung lain dari selang 
plastik kedalam kaleng atau 
sejenisnya yang berisi minyak rem 
setengah bagian. 

 
4. Buang udara saluran rem 

a. Pompalah pedal rem beberapa 
kali, perlahan–lahan. 

b. Sambil pedal rem ditekan, 
kendorkan nepel pembuangan 
udara sampai minyak rem 

keluar. Kencangkan kembali 
nepel pembuangan udara. 

c. Ulangi prosedur tersebut 
beberapa kali sampai tidak ada 
lagi gelembung udara didalam 
minyak rem. 

d. Pengencangan nepel 
pembuangan udara rem depan 
(rem tromol) 110 kg-cm (8 ft-
11 N.m). Rem depan (rem 

piringan) 85 kg-cm (74 in-lb, 
8,3 N.m). rem belakang 85 kg-
cm (74 in-lb, 8,3N.m) 

e. Ulangi prosedur di atas, untuk 
setiap  roda. 
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5. PEMERIKSAAN DAN PENYETELAN REM PARKIR 

a. Periksa langkah tuas rem parkir 
Tarik sepenuhnya tuas rem parkir dan 
hitung jumlah suara “klik”. Langkah 
tuas rem parkir pada penariakn 20 kg 
(44 lb, 196 N) 10-18 klik. 

 
b. Bila perlu, setel langkah rem parkir 

Setel langkah rem parkir dengan 
memutar penyetel rem. 

 

 

 

 
 

6. PENYETELAN CELAH SEPATU REM UNTUK TIPE REM TROMOL DEPAN 
a. Dongkrak dan topanglah kendaraan 

b. Lepas sumbat lubang penyetalan sepatu dari backing plat 
c. Menggunakan SST atau obeng putar mur penyetel sampai roda   terkunci, SST: 09704–

30010 
d. Menggunakan SST atau obeng putar mur penyetel sampai roda bebas, SST: 09704–

30010 
e. Pasang sumbat lubang penyetel sepatu rem 
f. Ulang step (b) sampai (e) untuk roda yang lain 
g. Periksa ulir terhadap kerusakan 
 
 

7. PERIKSA SELANG DAN PIPA REM 

1. Periksa selang rem 
a. Periksa selang 

terhadap kerusakan, 
keretakan atau 
pembengkakan 

b. Periksa ulir terhadap 
kerusakan 

2. Periksa pipa rem 
a. Periksa pipa 

terhadap, keretakan, 
lekukan atau karat 

b. Periksa ulir terhadap 
kerusakan 
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8. PEMERIKSAAN DAN PENYETELAN TEKANAN MINYAK REM 

a. Beban belakang termasuk beban kendaraan 
KF40R–MD650 kg (1.433 lb) 
KF50R–MD650 kg (1.433 lb) 
KF40R–MD7 700 kg (1.543 lb) 
KF50R–D7 900 kg (1.984 lb) 

b. Pasang LSVP Gauge (SST) dan lakukan pembuangan udara SST: 09709–29017. 
c. Naikan tekanan rem depan sampai 50 kg/cm² (711 psi, 4.903 Kpa) dan periksa tekanan 

rem belakang. Tekanan rem belakang: 46,7 +  5 kg/cm² (664 + 71 psi, 4.580 + 490 
Kpa) 

d. Naikan tekanan rem depan sampai 100 kg/cm² (1.422 psi, 9.807 Kpa) dan periksa 

tekanan rem belakang. Tekanan rem belakang : 65,2 + 7 kg/cm² (927 + 100 psi, 6.394 
+ 684 Kpa). Bila tekanan minyak rem tidak benar setel tekanan minyak rem. 

e. Bila perlu setel tekanan minyak rem. 
f. Bila perlu pewriksa bodi katup.   
 

 

2. OVERHOUL KOMPONEN  REM 

1. MASTER  SILINDER 

 
Gambar 5.8. bagian – bagian Master silinder 

 

1. Pelepasan Master Silinder 
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a. Keluarkan minyak rem dengan penyedotnya 
b. Lepas kedua pipa rem.  Dengan   

menggunakan SST, Lepas kedua   pipa   rem  dari master 
silinder SST 09751–  36011 

c. Lepas master silinder 
1) Lepas dua atau empat mur 
2) Lepas master silinder dan gasket dari  booster rem 

 

2. Pembongkaran master Silinder 

a. Jepitlah silinder pada ragum (vice) 

b. Lepas tangki cadangan dan selang, lepas tutup, pelampung 
dan saringan, baut  dan selang 

c. Lepas snap ring  dan elbaow 
d. Lepas baut penahan  piston menggunakan obeng, tekan 

piston sepenuhnya dan lepas baut pembatas piston dan 
gasket 

e. Lepas piston dan pegas 

 

 

3. Pemeriksaan Komponen Master Silinder 

a. Pemeriksaan dinding silinder terhadap karat atau goresan 
b. Periksa silinder dari keausan atau rusak bila perlu ganti silinder 

 

4. Perakitan Master Silinder 
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a. Oleskan gemuk lithium soap base glykol 
pada bagian karet 

b. Pasang dua pegas dan piston: 
1) Masukan dua pegas dan piston 

dengan lurus 
2) Tekan piston dengan obeng dan 

pasang snap ring dengan tang snap 
ring 
 

c. Pasang baut pembatas piston 
menggunakan obeng, tekan piston 
sepenuhnya dan pasang baut pembatas 

piston dengan gasketnya, kencangkan 
baut 
Momen: 100 Kg-cm (7 ft-lb, 10 N-m) 
 

d. Pasang tangki cadangan  
1) Pasang tangki cadangan pada master 

silinder, pasang baut dengan 
gasketnya dan kencangkan. 

2) Momen:  250 Kg-cm (18 ft-lb, 25 N-
m) 

3) Pasang saringan pelampung dan 
tutup 

e. Pasang elbow dan snap ring 
f. Pasang slang tangki cadangan 

 

 

5. Pemasangan Master silinder 
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a. Bersihkan alur pada bagian bawah 
permukaan pemasangan master silinder 

b. Pastikan tanda "UP" (atas) pada boot master 
silinder benar posisinya 

c. Setel panjang batang pendorong booster 
sebelum memasang master silinder 

d. Pasang master silinder 

e. Pasang master silinder, gasket, dan dua 
bracket pada booster rem dengan empat 
atau dua mur 

f. Pasang dua pipa rem 

g. Isilah tangki cadangan dengan minyak rem 

dan lakukan pembuangan udara sistem rem 

h. Periksa kebocoran minyak rem 

i. Periksa dan stel pedal rem 

 

2. PEMBONGKARAN BOOSTER REM 

 

Gambar 5.9. Konstruksi Booster silinder 

a. Pembongkaran Booster Rem 

1) Lepas klevis dan mur pengunci 
2) Pisahkan bodi depan dan belakang 

a. Berilah tanda pada bodi depan dan belakang 
b. Pasang booster pada SST 
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c. Putar roda depan searah jarum jam, sampai bodi depan dan belakang 
saling berpisah 

d. Kendorkan mur atas kiri dan kanan dari SST dan pasangkan balok kayu 
diantara bodi depan dan plat atas 

e. Kencangkan dengan merata empat mur pengikat booster untuk 
memisahkan bodi depan dan belakang 

f. Lepas pegas diafragma dan batang pendorong booster 
3) Lepas boot dari bodi belakang 
4) Lepas rakitan pegas diafragma dari bodi belakang 
5) Lepas perapat bodi dari bodi belakang menggunakan SST, lepas perapat bodi 
6) Lepas bodi katup (valve bodi) dan diafragma dari piston booster 

a. Jepitlah SST  pada ragum (vice) 

b. SST: 09736-27010 
c. Letakkan rakitan diafragma pada SST dan putaralah untuk memisahkan 

bodi katup dan piston booster 
d. Lepas diafragma dari piston booster 

7) Lepas batang pendorong pedal dari bodi katup 
a. Tekan batang pendorong pedal kedalam bodi katup dan lepas kunci 

pembatas 
b. Tarik batang pendorong pedal keluar dengan tiga elemen saringan 

8) Lepas plat reaksi dari bodi katup 
9) Lepas perapat dari bodi depan menggunakan obeng, ungkit ring strikuler 

keluar, dan lepas perapat bodi 
10) Bila perlu, lepas katup cek  
11) Lepas katup cek dan grommet 

 
b. Pemeriksaan Komponen Booster Rem 

Periksa bekerjanya katup 
1) Periksa, udara agar dapat mengalir dari sisi booster ke sisi mesin 
2) Periksa, udara agar udara tidak dapat mengalir dari sisi mesin ke sisi booster 
3) Bila perlu, ganti katup cek 

Perakitan Booster Rem 

1) Oleskan gemuk silikon pada bagian yang dapat ditunjukan berikut 
2) Pasang bodi katup pada bodi depan 

a) Pasang perapat bodi pada posisinya 
b) Ikat perapat bodi dengan ring sirkular 

3) Bila perlu, pasang katup cek, pasang grommet dan katup cek 
4) Pasang batang pendorong pedal pada bodi katup 

a) Pasang batang pendorong pedal pada katup 
b) Tekan batang pendorong pedal kedalam bodi katup dan pasang kunci 

pembatas 
c) Tarik batang pendorong pedal, untuk memastikan bahwa kunci pembatas 

bekerja 
5) Pasang plat reaksi pada bodi katup 
6) Pasang bodi katup pada diafragma pada piston booster 

a) Pasang diafragma pada piston booster 
b) Pasang bodi katup pada piston booster 
c) Jepitlah SST pada ragum (vice)  
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SST:  09376-27101 
d) Letakkan rakitan diafragma pada SST dan putarkan untuk memasangnya 

7) Pasang perapat bodi pada bodi belakang, menggunakan SST, pasang perapat 
bodi  SST  :  09515 - 30010 dan 09608 - 20012 (09608 - 00030, 09608 - 
03020) 

8) Pasang rakitan diafragma pada bodi belakang 
9) Pasang komponen berikut pada bodi belakang 

a. Element serat 
b. Element spons 
c. Karet debu (boot) 

10) Rakit bodi depan dan belakang 
a) Letakkan pegas dan batang pendorong pedal pada bodi depan 

b) Menggunakan SST, tekan pegas diantara bodi depan dan belakang  
SST:  09753 - 00013 

c) Rakit bodi depan depan dan belakang dengan memutar bodi depan 
berlawanan arah jarum jam, sampai tandanya tepat 

11)   Pasang mur pengunci dan klevis 
 

3. REM TROMOL (TYPE LEADING-TRAILLING SHOE) 

 

Gambar 5.10. Konstruksi Rem tromol tipe LETS 

a. Pelepasan Rem Tromol 

 

1. Lepas roda 

2. Lepas tromol rem 
Lepas skrup, dan kemudian lepas tromol 

rem 

a. Lepas penyumbat dari backing plat 

b. Masukkan SST atau obeng melalui 
lubang, dan kurangi penyetelan 
sepatu rem dengan memutar mur 
penyetel  
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3. Lepas pegas pembalik 
 

 

4. Lepas sepatu rem 
a. Menggunakan SST, lepas pegas 

penahan sepatu rem atas, dua 
mangkuk mankuk dan pen, kemudian 
lepas sepatu rem 

b. Dengan cara yang sama, sepatu 
bawah 

 

 

5. Bila perlu, lepas silinder roda 
 Menggunakan SST, lepas pipa rem 

dari silinder roda 
 Lepas nepel pembuang udara dari 

silinder roda 
 Lepas tiga baut pengikat silinder roda 

 

 

6. Bila perlu, bongkar silinder roda 
Lepas komponen berikut dari silinder 

a. Karet pelindung (boot) 

b. Piston 

c. Karet rem (cups) 

d. Sekrup dan pegas pengunci 
penyetel 

e. Baut dan mur penyetel 
 

 



Page 57 of 72 

b. Pemeriksaan komponen 

 

1. Periksa komponen yang dibongkar 
2. Ukur pelapis sepatu rem 

Ketebalan minimum: 1,0 mm 
(0,039 in) 
Ketebalan standart: 6,0 mm (0,236 
in) 
Bila ketebalan pelapis sepatu 
kurang dari nilai minimum atau 
terlihat dari tanda-tanda keausan 
yang tidak merata, gantilah sepatu 
rem. 

 

 

3. Ukur diameter dalam tromol rem 
Diameter Maksimum: 230,6 mm 
(9,079 in) 
Diameter standart: 228,6 mm 
(9,000 in) 

4. Bila tromol rem tergores atau aus, 
tromol rem di bubut sampai pada 
batas diameter maksimum. 

 

 

5. Periksa persinggungan pelapis 
sepatu rem dan tromol rem 

6. Periksa silinder roda terhadap 
karat atau kerusakan 

7. Periksa backing plat terhadap 
kerusakan atau keausan 

 

 
c. Perakitan Rem Tromol 

 

1. Rakit silinder roda 
a. Oleskan gemuk lithium soap base glycol 

pada karet rem (cup) dan piston 
b. Oleskan gemuk temperatur tinggi pada 

baut dan mur penyetel 
c. Rakit silinder roda 
d. Pasang baut penyetel dan mur penyetel 

pada  silinder 
e. Pasang pegas pengunci penyetelan 

dengan skrup  pengikat 
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 2. Pasang nepel pembuangan udara pada silinder 

roda 
Pasangkan untuk sementara, nepel 
pembuangan udara pada silinder roda 

 
 

 

3. Pasang silinder roda pada backing plat 
 

 

a. Pasang silinder roda depan dengan 
penyetel menghadap ke atas dan silinder 
roda belakang  dengan penyetel 
menghadap ke bawah 

b. Kencangkan tiga baut pengikat 

c. Momen: 175 kg-cm (13ft-lb 17 N.m) 
 

 

4. Pasang pipa rem pada silinder roda 
Setelah pengencangan dengan tegangan, 
kencangkan mur dengan SST 
SST   : 09751 – 36011 
Momen: 155 kg-cm (11 ft-lb 69 N.m) 
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5. Oleskan gemuk temperatur tinggi pada backing 
plat 

6. Pasang sepatu rem 
 

 

 

a. Letakkan sepatu rem atas pada posisinya 
dan menggunakan SST 

b. Pasang pegas penahan sepatu, dua 
mangkuk dan pen 

c. Dengan cara yang sama, pasang sepatu 
rem bawah 

d. Menggunakan SST, pasang pegas pembalik 
sepatu depan dan belakang 

7. Bersihkan pelapis sepatu dan bagian dalam 
tromol menggunakan kertas amplas 

8. Pasang tromol rem 

Pasang tromol rem dan kencang skrup 
Momen: 70 kg-cm (61 in-lb 69 N.m)  

9. Isi tangki cadangan dengan minyak rem dan 
lakukan pembuangan udara 
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10. Periksa kebocoran rem 

11. Stel celah sepatu rem 

12.  Pasang roda depan 
 

4. REM TROMOL TYPE TWO LEADING SHOE 

 
Gambar 5.11. konstruksi rem tromol tipe TWS 

 
a. Pelepasan Rem Tromol 
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1. Lepas roda tromol 
a. Lepas penyumbat dari backing plat dan 

masukan obeng melalui lubang pada 
backing plat, tekan tuas otomatis 
menjauhi baut penyetel 

b. Menggunakan SST atau obeng yang lain, 
kurangi tinggi penyetelan dengan 
memutar penyetel searah jarum jam 

 

 

2. Lepas sepatu depan 
a. Menggunakan SST, lepas pegas pembalik 
b. Menggunakan SST, lepas pegas penahan 

sepatu, dua mangkuk dan pen 
c. Lepas sepatu depan dan pegas angkur 

 

 

3. Lepas sepatu belakang 
a. Menggunakan SST, lepas pegas panahan 

sepatu, mangkuk dan pen 
b. Lepas sepatu belakang bersama dengan 

penyetel 
c. Lepas kabel rem parkir dari tuas 

 

 

4. Lepas penyetel dari sepatu belakang 
a. Lepas pegas tuas penyetel 
b. Lepas penyetel 

 

 

5. Bila perlu, lepas silinder roda 
a. Menggunakan SST, lepas pipa rem 
b. Lepas dua baut pengikat silinder roda 

 

 

6. Bongkar silinder roda 
Menggunakan kaleng untuk menyimpan rem 
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7. Lepas komponen komponen-komponen  
berikut dari silinder roda 
a. Dua karet pelindung 
b. Dua piston 
c. Dua karet rem (piston cup) 
d. Pegas 

 
 

b. Pemeriksaan dan Perbaikan Komponen  
 

 

1. Periksa komponen yang dibongkar 
Periksa komponen yang dibongkar, yang 

terjadi keausan, karat, atau kerusakan 
2. Ukur ketebalan sepetu rem 

Ketebalan minimum: 1,0 mm (0,039 in) 
Ketebalan standart: 5,0 mm (0,197 in) 

 
 

 

3. Ukur diameter dalam rem 
Diameter maksimum: 230,6 mm (0,039 in) 
Diameter standar: 228,6 mm (9,000 in) 

 

 

 

4. Periksa persinggungan pelapisan sepetu dan 
rem tromol 

5. Periksa silinder roda terhadap karat atau 
kerusakan 

6. Periksa backing plat terhadap keausan atau 
kerusakan 

 

 

7. Ukur celah antara sepatu rem dan tuas 
menggunakan feeler gauge ukur celah-celah 
standart kurang dari 0,35 mm (0,138 in). Bila 
celah diluar spesifikasi gantilah shim dengan 
ukuran yang tepat  
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8. Bila perlu, gantilah shim 
9. Lepas cincin C dan sepatu belakang 
10. Pasang shim dengan ukuran yang tepat 
11. Pasang tuas rem parkir dengan cincin C yang 

baru 
 

c. Perakitan Rem Tromol 

 
 

 

1. Bila perlu rakit dan pasang silinder 
roda 
a. Oleskan emuk lithium soap bae 

glycol pada karet rem 
b. Pasang pegas dua karet rem 

didalam  silinder   pastikan 
bahwa flens karet menghadap 
kedalam 

c. Pasang dua piston, oleskan 
gemuk lithium soap base glycol 
dan pasang dua karet 
pelindung (boot) 

 

 

2. Pasang silinder roda pada backing 
plat dengan dua baut pengikat 

Momen: 100 mm (7 ft-lb 10 N.m) 

3. Menggunakan SST, pasang pipa rem    
Momen: 115 kg-cm (11 ft-lb 15 
N.m) 
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4. Oleskan gemuk pada backing plat 
seperti ditunjukan pada gambar 
Oleskan gemuk pada ulir baut 
penyetel dan kedua ujung penyetel 

 

 

5. Pasang penyetel pada sepatu 
belakang 
 

 

6. Pasang sepatu depan 
 

 

7. Pasang sepatu belakang 

 

 

8. Periksa mekanisme penyetel otomatis 
a. Periksa bahwa baut penyetel 

berputar bila tuas rem parkir 
diatrik 

b. Bila tuas tida berputar periksa 
kembali adanya kesalahan 
pemasangan pada rem belakang 

 
 

 

9. Periksa celah antara sepatu rem dan 
tromol rem 
a. Lepas tromol rem 
b. Ukur diameter dalam romol rem 

dan sepatu rem 

10. Bersihkan permukaan tromol dan 
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sepatu rem menggunakan kertas 
amplas 

11. Pasang tromol rem dan roda belakang 

12. Isilah tangki cadangan minyak rem 
dan lakukan pembuangan udara 
sistem rem 

13. Periksa kebocoran minyak rem 
 

5. REM PIRINGAN 

 
Gambar 5.12. Konstruksi Rem Cakram dan komponennya 

 
a. PENGGANTIAN PAD REM 

 

1. Periksa ketebalan pada rem 
Ketebalan minimum: 1,0 mm 
Ketebalan maksimum: 10,0 mm 
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2. Lepas baut pengikat silinder 
 

 

3. Angkat silinder  

a. Lepas pad dan shim anti – cicit 

b. Lepas anti berisik plat pengantar pad 

dan plat penahan pad 
 

 

4. Pasang plat penahan pad, plat pengantar 
pad, dan pegas anti berisik  

 

 

5. Pasang pad yang baru dan pegas anti cicit 
 

 

6. Turunkan silinder 

7. Pasang baut pengikat 
 

 

b. PELEPASAN SILINDER 
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1. Lepas slang dan pipa rem 
 

 

 

2. Lepas slang rem dari silinder rem 
 
 

 

3. Lepas silinder 
 

 

4. Lepas komponen-komponen berikut 
a. Shim anti-cicit 

b. Dua pad rem 
c. Dua pegas anti berisik 
d. Dua pengantar pad 
e. Plat penahan pad 

 

c. PEMBONGKARAN SILINDER REM 
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1. Lepas bushing peluncur karet 
pelindung (boot) 

2. Lepas Karet pelindung pen utama 
(boot) 

 
 
 
 
 
 

 

3. Lepas ring pengikat 

4. Lepas piston dari silinder 
 

 

 

5. Lepas karet dari pelindung piston 

6. Lepas perapat piston 
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d. PEMERIKSAAN KOMPONEN REM PIRINGAN 

 

1. Ukur ketebalan pelapis pad 
Ketebalan minimum : 1,0 mm 
Ketebalan maksimum : 10,0 
mm 
 
 

 

2. Ukur ketebalan piring rotor 
Ketebalan minimum : 19,0 mm 
Ketebalan maksimum : 20,0 
mm 
 
 

 

3. Ukur keolengan piringan rotor 
Keolengan maksimum : 0,15 
mm 

4. Bila perlu ganti piringan rotor 
 

 

e. PERAKITAN SILINDER REM 

 

1. Oleskan gemuk lithium soap 
base glycol pada bagian-bagian 
yang berikut 

a. Karet pelindung pen utama 
b. Pen peluncur dan karet 

pelindung 
c. Perapat piston dan piston 
d. Karet pelindung silinder 
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2. Pasang perapat piston dan 
piston kedalam silinder 
 

 

3. Pasang karet pelindung silinder 
dan ring pengikat pada silinder 

4. Pasang karet pelindung pen 

utama 

5. Pasang karet pelindung dan 
bushing peluncur 
 
 

 
f. PEMASANGAN SILINDER 

 

1. Pasang komponen-
komponen silinder 
a. Pasang silinder 
b. Pasang baut pengikat 

silinder 
c. Pasang slang rem pada 

rem 
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2. Pasang slang dan pipa rem 
Isi tangki cadangan minyak 
rem dan lakukan 
pembuangan udara sistem 
rem 

3. Periksa kebocoran minyak 
rem 
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