
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISUSUN OLEH : 

NOVRIZA, S.Pd 

 
 

 

UNTUK KALANGAN TERSENDIRI 
 

 



Memperbaiki Unit Kopling Dan Komponen – Komponen Sistem Pengoperasiaannya (MUK3SP) 

Modul Pembelajaran 

 

 
 

Page 1 of 40 

 

 

1. Siswa mampu menjelaskan fungsi kopling pada kendaraan 
2. Siswa mampu menyebutkan komponen – komponen utama 

kopling 
3. Siswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen kopling 
4. Siswa mampu menyebutkan syarat-syarat kopling 
5. Siswa mampu menyebutkan klassifikasi kopling 

 

Kegiatan Belajar – 1 

KONSTRUKSI DAN CARA KERJA  
KOPLING 

 

 
A. Dasar Teori 

I. Pengertian dan fungsi kopling 
Kopling terletak di antara engine dan transmisi yaitu suatu unit penggerak atau system yang 
merupakan bagian dari system pemindah dayadengan fungsi untuk memutus dan menghubungkan 
putaran dan daya mesin ke unit pemindah tenaga dengan lembut dan cepat. 

 
Gambar 1.1 : Posisi Kopling Pada Sistem Powertrain 

 
II. Syarat-Syarat Kopling 

1. Harus dapat memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi dengan lembut artinya 
terjadinya proses pemutusan dan penghubungan adalah secara bertahap. 

2. Harus dapat memindahkan tenaga mesin dengan tanpa selip jika kopling sudah terhubung penuh, 
maka antara fly wheel dan plat kopling tidak boleh terjadi slip sehingga daya dan putaran mesin 
harus dapat terpindahkan 100%. 

3. Harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. 
 

III. Jenis-Jenis Kopling 
A. Menurut Bidang Geseknya 

 Kopling Piringan(Disc Clutch) 
Kopling piringan adalah unit kopling dengan bidang gesek berbentuk piringan atau disc. 
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Gambar 1.2 : Kopling Piringan  

 

 Kopling Konis (Cone Clutch) 
Kopling konis adalah unit kopling dengan bidang gesek berbentuk konis. 

 
Gambar 1.3 : Kopling Konis 

 
B. Menurut Jumlah Piringan 

 

 Kopling Plat Tunggal 
Komponen-komponen kopling gesek pelat tunggal secara bersamaan membentuk rangkaian 
kopling/ kopling set (clutch assembly). Seperti terlihat pada gambar berikut ini. 

 
Gambar 1.4. Plat kopling tunggal. 

 Kopling Plat Ganda 
Kopling gesek plat ganda banyak digunakan pada kendaraan ringan seperti sepeda motor dan 
dalam kerjanya tercelup di dalam oli mesin. Konstruksinya seperti terlihat pada gambar 16. 

 
Gambar 1.5. Komponen kopling gesek plat ganda. 
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Konstruksi kopling gesek plat ganda menggunakan dua jenis plat, yaitu plat gesek dan plat 
kopling. Plat gesek tanpa lapisan kanvas, seluruhnya dari logam. Sedangkan plat kopling pada 
bagian yang bersentuhan dengan plat gesek dilapisi dengan kanvas pada kedua sisinya. Jumlah 
dan lebar plat sangat ditentukan besarnya tenaga yang akan dipindahkan. Rangkaian komponen 
kopling gesek plat ganda dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
C. Di tinjau dari media kerjanya 

 Kopling basah 
Kopling basah adalah unit kopling dengan bidang gesek (piringan atau disc) terendam cairan/ 
minyak. Aplikasi kopling basah umumnya pada jenis atau tipe plat banyak, dimana kenyamanan 
berkendara yang diutamakan dengan proses kerja kopling tahapannya panjang, sehingga 
banyak terjadi gesekan/slip pada bidang gesek kopling dan perlu pendinginan. 

 
Gambar 1.6. Plat kopling Basah 

 Kopling Kering 
Kopling kering adalah unit kopling dengan bidang gesek (piringan atau disc) tidak terendam 
cairan/ minyak (dan bahkan tidak boleh ada cairan/ minyak). 

 
Gambar 1.7. Plat kopling Kering 

 
D. Di Tinjau Dari Pegas Penekannya 

 Kopling Pegas Coil  
Adalah unit kopling dengan pegas penekannya berbentuk spiral. Dalam 

pemakaiannya dikendaraan kopling dengan pegas coil memiliki kelebihan : penekanannya 
kuat dan kerjanya cepat/ spontan. Sedangkan kekurangannya : penekanan kopling berat, 
tekanan pada plat penekan kurang merata, jika kampas kopling aus maka daya tekan 
berkurang, terpengaruh oleh gaya sentrifugal pada kecepatan tinggi dan komponennya lebih 
banyak, sehingga kebanyakan kopling pegas spiral ini digunakan pada kendaraan menengah 
dan berat yang mengutamakan kekuatan dan bekerja pada putaran lambat. 
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Gambar 1.8. Kopling Pegas Koil 

 

 Kopling pegas diafragma 
Adalah unit kopling dengan pegas penekannya berbentuk diaphragma. Penggunaan pegas 
diaphragma mengatasi kekurangan dari pegas spiral. Namun pegas diaphragma mempunyai 
kekurangan : kontruksinya tidak sekuat pegas spiral dan kurang responsive (kerjanya lebih 
lambat), sehingga kebanyakan kopling pegas diaphragm ini digunakan pada kendaraan ringan 
yang mengutamakan kenyamanan 

 
Gambar 1. 9. Kopling Pegas Diaphragma. 

 
IV. Komponen Unit Kopling 

Komponen konstruksi utama sebuah unit kopling gesek adalah: 
a) Plat Kopling 

Berfungsi untuk meneruskan tenaga mesin dari fly whee dan plat penekan ke input shaft 
transmisi. plat kopling disebut dengan kanvas kopling terbuat dari paduan bahan asbes dan 
logam. Paduan ini dibuat dengan tujuan agar plat kopling dapat memenuhi persyaratan, yaitu : 
a) Tahan terhadap panas. Panas dalam hal ini terjadi karena terjadi gesekan yang memang 

direncanakan saat kopling akan dihubungkan. 
b) Dapat menyerap panas dan membersihkan diri. Gesekan akan menyebabkan panas dan 

kotoran debu bahan yang aus. Kanvas kopling dilengkapi dengan alur yang berfungsi 
untuk ventilasi dan menampung dan membuang debu yang terjadi. 

c) Tahan terhadap gesekan. Kanvas kopling direncanakan untuk bergesekan, maka perlu 
dibuat tahan terhadap keausan akibat gesekan. 
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d) Dapat mencengkeram dengan baik. Plat kopling dilengkapi dengan alat penahan kejutan 
baik dalam bentuk pegas ataupun karet. Alat ini dipasang secara radial, hingga disebut 
dengan pegas radial.  

 
Gambar 1.10 Konstruksi Plat Kopling.  

 
Bagian-bagian plat kopling meliputi : 
1)  Clutch Hub 

Berfungsi sebagai tempat perkaitan unit plat kopling dengan input shaft transmisi yang 
memungkinkan unit plat kopling dapat bergerak sedikit maju dan mundur. 

2) Disc Plate 
Berfungsi sebagai rangka utama dari unit plat kopling untuk menahan beban kerja. 

3)  Torsion Dumper 
Berfungsi untuk meredam hentakan/ puntiran saat kopling mulai menghubungkan/ 
meneruskan putaran dan pada saat akselerasi maupun deselerasi 

4)  Kampas Kopling/ Facing 
Berfungsi untuk memperbesar gesekan, sehingga effisiensi pemindahan tenaga dan daya 
mesin optimal. 

5)  Cushion Plate 
Berfungsi untuk dudukan facing atau kampas kopling serta memperhalus kerja kopling. 

6)  Paku Keling/ Rivet 
Berfungsi untuk menyatukan kampas kopling dan cushion plate serta menyatukan 
cushion plate dan disc plate. 
 

b) Plat penekan 
Berfungsi untuk menekan plat kopling terhadap fly wheel dengan adanya tekanan pegas 
penekan. 

 
Gambar 1.11. Plat Penekan 
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c) Pegas penekan 
Berfungsi untuk memberikan gaya tekan kepada plat penekan 

  
 

Gambar 1.12. Pegas Penekan 
 

d) Rumah Kopling/ Tutup Kopling 
Berfungsi untuk dudukan komponen-komponen unit kopling, sebagai tumpuan tuas penekan 
serta untuk memungkinkan terjadinya pemutusan dan penghubungan tenaga mesin dengan 
akurat dan cepat. 

 
Gambar 1.13. Konstruksi rumah Kopling 

 
e) Tuas Penekan 

Berfungsi untuk meneruskan gaya pedal kopling yang melalui bantalan pembebas untuk 
menekan pegas penekan 
 

f) Bantalan Pembebas 
Berfungsi untuk meneruskan gaya dorong dari release fork ke tuas pembebas/ pegas 
diaphragm pada saat pedal kopling ditekan.  

  
Gambar 1.14. Bantalan Pembebas 
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g)  Garpu Pembebas 
Berfungsi untuk meneruskan gaya dorong/ tarik dari pedal kopling untuk menekan bantalan 
pembebas.  

 
Gambar 1.15. Bantalan Dan Garpu Pembebas 

 
V. Cara Kerja Kopling  

a. Pada Saat Pedal Kopling Di Injak 
Saat pedal kopling di injak maka release fork akan menekan 
release bearing ke depan sekaligus menekan diafragma 
spring sehingga diafragma spring akan mengungkit pressure 
plate. Dengan demikian disc clutch akan terbebas sehingga 
putaran mesin tidak di teruskan ke transmisi. 

 
 

b. Pada Saat Pedal Kopling Di Lepaskan 
Saat kopling di lepas maka release fork kembali ke posisi 
semula dan release bearing tidak menekan diafragma spring 
sehingga pressure plate kembali menekan clutch disc 
dengan fly wheel sehingga daya dari mesin di teruskan ke 
transmisi. 
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Kegiatan Belajar – 2 

PEMERIKSAAN, PERBAIKAN DAN PENGGANTIAN  
UNIT KOPLING 

 

 
 
Pemeriksaan pada unit kopling dan komponen – komponennya meliputi pemeriksaan pada bagian – 

bagian ; 
 

(1) Release bearing 
Release bearing umumnya merupakan unit bearing tertutup dengan tipe pelumasan 
permanen, sehingga tidak memerlukan pembersihan pada pelumasannya. Pemeriksaan 
pertama yang dapat dilakukan adalah secara fisual, adalah dengan melihat apakah ada 
kotoran, luka bekas gesekan/ terbakar, tergores dan atau retak. Jika ada kotoran, luka 
bekas gesekan/ terbakar, tergores dan itu hanya sedikit dapat dibersihkan dengan kertas 
amplas yang halus. Jika kerusakannya parah, ganti dengan unit yang baru. 
Pemeriksaan release bearing dengan cara pengujian kerja sebagai berikut : 
(a) Putar bearing dengan tangan dan berilah tenaga pada arah axial. Jika putaran kasar 

dan atau terasa ada tahanan sebaiknya ganti! 
(b) Tahan hub dan case dengan tangan kemudian gerakkan pada semua arah untuk 

memastikan self centering system agar tidak tersangkut. Hub dan case harus 
bergerak kira-kira 1 mm. Jika kekocakan berlebihan atau macet sebaiknya diganti 
dengan yang baru!  

 
Gambar 2.1. Pengujian release bearing 

 

 
 

(2) Pegas Penekan dan Tuas Pembebas  
Pemeriksaan pegas penekan dan tuas pembebas dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : 

 Pemeriksaan secara fisual, adalah dengan melihat 
apakah ada kotoran, luka bekas gesekan/ terbakar, 
tergores dan atau retak. Jika ada kotoran, luka bekas 
gesekan/ terbakar, tergores dan itu hanya sedikit dapat 
dibersihkan dengan kertas amplas yang halus. Jika 
kerusakannya parah, sebainya diganti. 

 
Gambar 2.2. Pemeriksaan keausan pegas 

 

 
 

 Lakukan pengukuran kedalaman dan lebar keausan bekas 
gesekan release bearing. Kedalaman maksimal adalah 0.6 
mm dan lebar maksimal 5.0 mm. Jika keausan melebihi 
spesifikasi ganti dengan yang baru! 

 
 

Gambar 2.3. Pengukuran keausan pegas 

 

 
 

Tujuan Pembelajaran :  
Siswa Melaksanakan Pekerjaan Pemeriksaan, perbaikan dan penggantian unit kopling dan komponen – 
komponennya. 
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 Pemeriksaan dengan SST dan filler gauge (thickness 
gauge).  Dengan bantuan SST dan Filler gauge, periksa 
kerataan permukaan ujung pegas diphragm atau ujung 
tuas pembebas. Selisih pengukuran atau ketidakrataan 
maximal 0.5 mm. 

 
 

Gambar .2.4. Pemeriksaan kerataan tinggi pegas 

 
 

 

 Pemeriksaan dengan dial indikator 
Dengan dial indikator dan alat pemutar juga dapat 
dilakukan pengukuran ketidakrataan permukaan ujung 
pegas diphragm atau ujung tuas pembebas. Untuk 
memudahkan pengukuran pasanglah dial dengan 
magnetik base pada mesin. Penyimpangan maximal : 0.5 
mm. 
 

Gambar 2.5. Pemeriksaan kerataan tinggi pegas 
 

 

 Pemeriksaan panjang dan kesikuan pegas penekan  
Panjang bebas pegas penekan mempunyai limit yang 
bervariasi tergantung ukuran kopling unit. Demikian juga 
dengan ketidaksikuan pegas penekan (lihat buku manual). 
Semakin besar unit kopling biasanya limit/ tolerensi 
semakin besar.  

 
Gambar 2.6. Pengukuran panjang dan kesikuan pegas penekan 

 

 
 

 Pemeriksaan tegangan pegas penekan  
Tegangan pegas penekan sangat berpengaruh pada 
kekuatan kerja kopling dalam meneruskan putaran dan 
daya mesin. Semakin berat suatu kendaraan maka akan 
semakin kuat/ besar tegangan pegas penekan yang 
digunakan. Spesifikasi tegangan pegas dapat dilihat pada 
buku manual kendaraan.  
Perbedaan antar pegas juga tidak boleh terlalu besar, 
karena akan membuat penekanan kopling tidak merata. 
 

Gambar 2.7. Pengukuran tegangan pegas penekan 

 

 
 

 Perbaikan/ penyetelan 
Bila penyimpangan tidak masuk dalam spesifikasi, lakukan penyetelan kerataan : 

 Pegas diaphragm 
Pada pegas diaphragm lakukan penyetelan ketinggian dan kerataan dengan SST seperti 

terlihat pada gbr . berikut! 
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Gambar 2.8. Penyetelan kerataan tinggi pegas 

 

 Tuas pembebas 
Penyetelan tuas pembebas dilakukan dengan mengatur baut penyetel pada pengikat tuas 

pembebas dan plat penekan dengan bantuan SST pengukur kerataan. Setelah kerataan tepat, maka 
kunci dan keraskan mur penahan pengunci.  

 
Gambar 2.9. Penyetelan kerataan tinggi tuas pembebas 

 
(3) Plat Penekan 

Pemeriksaan plat penekan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : 
(a) Pemeriksaan secara fisual, adalah dengan melihat apakah ada kotoran, luka bekas gesekan/ 

terbakar, tergores dan atau retak. Jika ada kotoran, luka bekas gesekan/ terbakar, tergores dan 
itu hanya sedikit dapat dibersihkan dengan kertas amplas yang halus. Jika kerusakannya parah, 
perbaiki dengan menggunakan mesin bubut atau jika tidak memungkinkan, ganti dengan plat 
penekan baru.  

(b) Lakukan pengukuran kerataan plat kopling dengan straigh edge dan filler gauge. Ketidakrataan 
max. adalah 0.5 mm. 

 
Gambar 2.10. Pengukuran kerataan plat penekan 

 
(c) Jika ketidakrataannya melebihi spesifikasi, ratakan dengan menggunakan mesin bubut atau ganti 

dengan plat penekan yang baru. 
 

(4) Plat Kopling 
Pemeriksaan plat kopling dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : 
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(a) Pemeriksaan Secara Fisual, adalah dengan melihat apakah ada kotoran, luka bekas gesekan/ 
terbakar, tergores dan atau retak. Jika ada kotoran, luka bekas gesekan/ terbakar, tergores dan 
itu hanya sedikit dapat dibersihkan dengan kertas amplas yang halus.  Jika kerusakannya parah, 
ganti kampas kopling atau ganti dengan plat kopling baru. 

(b) Pemeriksaan Dan Pengukuran Kedalaman Paku Keling Dengan Jangka Sorong. Batas 
kedalaman paku keling, minimal 0.3 mm. Jika kedalaman sudah melebihi spesifikasi, ganti 
kampas kopling atau ganti dengan plat kopling baru. 

 
Gambar 2.11. Pengukuran kedalaman paku keling 

 
Penggantian kampas kopling dilakukan dengan cara melepas kampas kopling lama dengan 

merusak paku kelingnya dengan bor, memasang kampas kopling baru dengan paku keling baru 
dengan urutan menyilang. Lakukan pengetesan kerataan dan keolengan plat kopling dengan 
bantuan roller instrumen dan dial indikator. 

 
Gambar 2.12. Penggantian kampas kopling 

 
(c) Pemeriksaan Kekocakan Atau Kerusakan Torsion Dumper. Jika ditemukan kekocakan dan 

kerusakan pada torsion dumper, ganti dengan plat kopling unit baru. 
(d) Pemeriksaan Keausan Atau Kerusakan Alur-Alur Hub.Kaitkan/ pasangkan plat kopling pada 

input shaft transmisi, plat kopling harus bergerak dengan mudah tetapi tidak longgar. Jika macet 
atau longgar ganti dengan plat kopling baru. 

(e) Pemeriksaan Run-Out Plat Kopling. Dengan rollerinstrumen (mesin/alat-pemutar) dan dial 
indicator periksalah run-out plat kopling! Bila run-out melebihi 0.8 mm, gantilah plat kopling 
dengan yang baru. 

 
Gambar 2.13. Pengukuran run-out plat kopling 
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(5) Fly Wheel 
Pemeriksaan plat kopling dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : 
(a) Pemeriksaan Secara Fisual, adalah dengan melihat apakah ada kotoran, luka bekas gesekan, 

tergores dan atau retak pada bidang geseknya. Jika ada kotoran, luka bekas gesekan/ terbakar, 
tergores dan itu hanya sedikit dapat dibersihkan dengan kertas amplas yang halus. Jika 
kerusakannya parah, ganti dengan plat kopling baru. 

(b) Pemeriksaaan Keausan Gigi-Gigi Ring Gear Dari Keausan Dan Kerusakan. Jika terdapat 
kerusakan, ganti dengan ring gear yang baru. Penggantian ring gear adalah dengan cara 
dipanaskan pada suhu 80 s.d. 100oC, kemudian lepaskan ring gear lama dan pasangkan ring 
gear baru dengan menggunakan mesin press. Pemanasan tidak boleh melebihi 120oC karena 
bisa mengubah sifat logam. 

(c) Pemeriksaan Run-Out Fly Wheel. Dengan dial indicator periksalah run-out fly wheel! Bila run-
out melebihi 0.2 mm, gantilah fly wheel. 

 
Gambar 2.14. Pengukuran run-out fly wheel 

 
(d) Pemeriksaan Pilot Bearing. Putarkan bearing dan beri tenaga pada arah axial. Jika putaran 

kasar dan terdapat kekocakan yang berlebihan, ganti dengan pilot bearing yang baru.  

 
Gambar 2.15. Pemeriksaan pilot bearing 

 
(e) Penggantian Pilot Bearing dilakukan dengan melepas pilot bearing lama dengan SSt sliding 

hammer dan kemudian memasangkan pilot bearing baru. 

 
Gambar 2.16. Melepas dan Memasang pilot bearing 
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Kegiatan Belajar – 3  

PEMBONGKARAN, PEMASANGAN , PEMERIKSAAN, 
PENGGANTIAN UNIT KOPLING 

 

 
 

a) Pembongkaran 
Pada kendaraan, sebelum dapat membongkar unit kopling haruslah terlebih dahulu melepas 

komponen-komponen lain yang terkait/ menghalangi, antara lain: 
1. Release cylinder unit (dengan pipa tetap terpasang) 
2. Propeller unit (kendaraan tipe RWD atau 4WD) 
3. Unit transmisi dan sistem pemindahnya 

Pada umumnya jika unit transmisi sudah dilepas, maka unit release bearing dan release fork 
akan terbawa pada rumah transmisi, sehingga secara mudah dapat dilepaskan dengan melepas 
pengunci release fork terhadap porosnya, kemudian tarik keluar porosnya dari rumah transmisi. 
Release fork dan release bearing akan terlepas. Unit kopling segera dapat dilepas/ dibongkar setelah 
unit transmisi dilepas. Langkah-langkahnya adalah : 
1. Buatlah tanda pada rumah kopling dan fly wheel 
2. Pasangkan center clutch atau alat bantu yang lain untuk menahan plat kopling pada tempatnya 
3. Kendorkan baut-baut pengikat rumah kopling ke flywheel dengan urutan menyilang secara 

bertahap dan merata, sampai tekanan tidak ada tekanan pegas 
4. Lepaskan baut pengikat satu persatu dan kemudian lepaskan clutch cover dan clutch disc 

 
Gambar 3.1. Pembongkaran unit kopling 

 
Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah : 
1. Lepaskan clutch cover dengan hati-hati jangan sampai clutch disc terjatuh. 
2. Jagalah kebersihan permukaan clutch disc, pressure plate dan fly wheel. Jangan sampai terkena 

minyak atau gemuk. 
3. Bersihkanlah kotoran, debu dan beram-beram yang dapat mengganggu kinerja kopling.  

Pada kopling dengan pegas spiral unit rumah kopling dan plat penekan dapat dengan mudah 
dibongkar, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Gunakan alat penekan/ press untuk menekan clutch cover menahan tekanan pegas kopling. 

Tujuan Kegiatan :  
Siswa mampu melaksanakan pembongkaran, dan memasang kembali unit kopling dan komponen-
komponennya. Sesuai SOP. 
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Gambar 3.2. Penekanan clutch cover unit kopling 

 
2. Lepaskan baut-baut pengikat rumah kopling ke fly wheel maupun baut penahan penyetel tinggi 

tuas pembebas 
3. Buatlah tanda pada fly wheel dan clutch cover 

 
Gambar 3.3. Pembuatan tanda pada clutch cover dan fly wheel 

 
4. Lepaskan secara pelan-pelan penekanan alat penekan. 
5. Lepaskan clutch cover 
6. Lepaskan pegas-pegas penekan 

 
Gambar 3.4. Melepas clutch cover unit kopling 

 
7. Lepaskan pin dan release lever 

 
Gambar 3.5.. Melepas clutch cover unit kopling 
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b) Pemasangan 
Pemasangan unit kopling dengan pegas spiral adalah diawali dengan merakit unit plat penekan 

dan rumah kopling. Pemasangan adalah dengan urutan sebagai berikut : 
(a) Letakkan pressure plate pada dudukan alat penekan. 
(b) Pasangkan pegas penekan pada dudukannya di plat penekan. 
(c) Pasangkan clutch cover dibelakang pegas penekan dengan posisi yang tepat. 
(d) Pasangkan pressure lever pada dudukannya di clutch cover 
(e) Lakukan penekanan clutch cover dengan alat penekan sehingga pegas penekan tertekan 

sehingga baut pemegang/ penyetel pressure lever dapat dipasangkan. 

 
Gambar 3.6. Pemasangan unit kopling 

 
(f) Lepaskan tekanan mesin penekan, dan lakukan penyetelan tinggi pressure lever. 
Setelah unit clutch cover terpasang, pemasangan kampas kopling dan unit kopling dapat dilakukan. 
Prosedur pemasangannya adalah sebagai berikut : 
(a) Berilah sedikit gemuk khusus pada alur plat kopling (clutch hub). 
(b) Masukkan center clutch pada clutch hub dan atur posisi plat kopling. 

 
Gambar 3.7. Pemasangan center clutch 

 
(c) Pasangkan plat kopling pada fly wheel dengan panduan center clutch dan atur posisinya supaya 

tepat di tengah. 
(d) Pasangkan clutch cover unit dengan memperhatikan tanda yang telah kita buat pada saat 

pembongkaran dan ketepatan knock pin. 
(e) Pasangkan baut-baut pengikat clutch cover 
(f) Lakukan pengerasan baut-baut pengikat secara bertahap. Mulailah pengerasan dari baut yang 

paling dekat dengan knock pin secara menyilang. Sebelum baut dikeraskan, pastikan lagi posisi 
plat kopling dengan mengatur posisi center clutch. 

(g) Keraskan baut pengikat sesuai momen spesifikasi pengencangan yaitu berkisar 195 kg cm atau 
19 N-m. 
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Gambar 3.8. Pemasangan unit kopling 

 
Setelah unit kopling terpasang dengan baik, pasangkan release lever shaft, release lever dan 

release bearing pada dudukannya dengan sebelumnya diberikan sedikit gemuk/ grease khusus pada 
beberapa bagian yangergesekan. Pastikan bahwa pengunci release fork terhadap porosnya dan release 
bearing terhadap release fork terpasang dengan baik. 

 
Gambar 3.9. Pelumasan bagian-bagian unit kopling 

 
Setelah semua komponen unit kopling terpasang,rakitlah/ pasang unit transmisi, unit 

pemindah transmisi,propeller (kendaraan tipe FR dan FWD) dan release cylinder. 
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Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa mampu menjelaskan definisi mekanisme pengoperasian kopling dengan baik dan benar. 
2. Siswa menyebutkan tipe – tipe sistem pengiperasian kopling 
3. Siswa menyebutkan bagian – bagaian sistem pengoperasian kopling 

Kegiatan Belajar – 4 

SISTEM MEKANISME PENGOPERASIAN  

KOPLING 

 
Sistem Pengoperasian Kopling 

Sistem pengoperasian kopling adalah sebuah unit mekanisme untuk mengoperasionalkan kopling yaitu 
memutus dan menghubungkan putaran dan daya mesin ke unit pemindah daya selanjutnya (transmisi). Secara 
umum terdapat dua mekanisme penggerak kopling, yaitu : system mekanik dan sistem hidrolik.  

Pada perkembangan saat ini, pada kendaraan-kendaraan beban menengah dan beban berat 
menggunakan sistem pneumatik-hidrolik. 

 
a) Sistem Pengoperasian Kopling Tipe Mekanik 

1) Cable Mechanism (Mekanik Kabel) 
Menggunakan media sebuah kabel baja untuk meneruskan gerakan pedal ke garpu 

pembebas. Keuntungan dari mekanisme ini adalah konstruksinya sederhana dan karena sifat kabel 
yang fleksible maka penempatannya juga fleksible dan tidak memerlukan ruang gerak yang besar. 
Mekanisme ini mempunyai kerugian gesek yang besar antara kabel dan selongsongnya, apalagi jika 
banyak belokan/ tekukan. Elastisitas bahan kabel menyebabkan mekanisme ini tidak  bekerja 
dengan spontan dan kurang kuat untuk beban berat. 

 
Gambar 4.1. Konstuksi cable mechanism 

 
2) Linkage Mechanism (Mekanik Batang) 

Mekanisme batang mempunyai keuntungan elastisitas bahan lebih kecil sehingga kuat dan 
spontanitas kerja lebih baik. Kelemahan/ kekurangan sistem ini adalah karena media penerusnya 
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adalah batang, maka untuk penempatannya menjadi lebih sulit dan perlu ruang gerak yang lebih 
besar. 

 
Gambar 4.2. Konstuksi linkage mechanism 

 
3) Centrifugal Mechanism (Mekanik Sentrifugal) 

Jika mesin berputar maka bandul sentrifugal akan terlempar keluar oleh gaya sentrifugal, 
sehingga centrifugal plate akan tertarik sehingga menekan plat  kopling ke back plate/ fly wheel. 
Bila putaran mesin berkurang maka intensitas tekanan centrifugal plate juga berkurang. 

 
Gambar 4.3. Konstuksi mekanisme penggerak centrifugal 

 
 

4) Sistem Pengoperasian Kopling Tipe Hidrolik 
Pengoperasian kopling tipe hidrolik adalah merupakan sistem pemindahan tenaga melalui 

fluida cair/ minyak. Prinsip yang digunakan pada sistem hidrolik ini adalah pengaplikasian hukum 
Pascal, dimana jika ada fluida dalam ruang tertutup diberi tekanan maka tekanan tersebut akan 
diteruskan ke segala arah dengan sama besar 
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Dengan dibuat adanya perbandingan diameter (luas bidang) pada master cylinder lebih kecil 
dari release cylinder maka akan didapatkan peningkatan tenaga. Gaya/tenaga dihitung dengan 
persamaan sebagai berikut: 

2

1

2

2

d

d
KQP   

Dimana : 
P = gaya pada release cylinder 
Q = gaya tekan pedal rem 
K = perbandingan tuas pedal kopling 
d1 = diameter master cylinder 
d2 = diameter release cylinder 

Komponen sistem hidrolik lebih banyak dibandingkan sistem mekanik, tetapi mempunyai 
keuntungan yang mampu mengatasi kekurangan sistem penggerak mekanik yaitu : kehilangan 
tenaga karena gesekan lebih kecil sehingga penekanan pedal kopling lebih ringan, memungkinkan 
diberikan perbandingan diameter master dan release silinder sehingga penekanan pedal kopling 
jauh lebih ringan, pemindahan tenaga lebih cepat dan lebih baik, penempatan fleksibel karena 
fluida dialirkan melalui fleksible hose.  

  
Gambar 4.4. Pengoperasian kopling tipe hidrolik 

 
Kekurangan dari sistem hidrolik adalah konstruksinya rumit dan dapat terjadi kegagalan fungsi 

jika terdapat udara di dalam sistem.  
Komponen utama dari system hidrolik ini adalah: master silinder dan release silinder. 

(1) Master Silinder 
Ada 2 tipe master silinder yang umum digunakan pada sistem pengoperasian kopling, yakni 
tipe girling dan tipe portlees. 

 
Gambar 4.5. Konstuksi master cylinder girling type 
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Gambar 4.6. Konstuksi master cylinder portless type 

 
(a) Tipe Girling 

Cara kerja master silinder tipe girling adalah sebagai berikut : Pada saat piston mulai 
bergerak menekan minyak di dalam silinder, tekanan minyak akan mengalir ke reservoir 
melalui lubang ujung piston, cylinder cup dan spacer, sehingga minyak akan mengalir ke 
reservoir dan ke release cylinder melalui flexible hose dengan tekanan yang kecil. 

 
Gambar 4.7. Kerja penekanan awal 

 
Pada saat piston bergerak lebih maju, maka lubang pada ujung piston akan tertutup 
oleh adanya tekanan minyak yang menekan spacer, sehingga tekanan minyak yang ke 
release cylinder semakin tinggi dan mampu menekan piston release cylinder 
mendorong push rod. 

 
Gambar 4.8. Kerja efektif master silinder 

 
Pada saat tekanan pedal hilang, maka compression spring akan mendorong piston 
bergerak mundur, yang menyebabkan kevakuman pada silinder, sehingga minyak 
reservoir mengalir ke dalam silinder. 
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Gambar 4.9. Kerja pengembalian tekanan 

 
Pada saat piston telah kembali pada posisi awal karena tekanan compression spring, 
maka minyak dari release cylinder akan mengalir kembali ke reservoir sampai tekanan 
minyak normal kembali.  

 
Gambar 4.10. Kerja akhir master 

 
(b) Tipe Portless 

Cara kerja master silinder tipe portless adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4.11. Kerja efektif master silinder tipe portless 

 
Pada saat pedal kita tekan, piston bergerak maju dan minyak melalui valve inlet 

mengalir ke reservoir dan release cylinder dengan tekanan yang rendah/ kecil. Jika 
pedal terus ditekan maju, gaya yang mempertahankan conecting rod akan hilang dan 
conecting rod akan bergerak maju oleh gaya conical spring, sehingga inlet valve akan 
menutup, yang mengakibatkan tekanan fluida yang ke release silinder naik. Bila pedal 
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kopling dibebaskan, piston akan kembali mundur oleh tekanan compression spring, 
maka tekanan fluida akan turun, sehingga spring retainer akan menarik conecting rod ke 
arah luar an in-let valve terbuka. Gaya balik conical spring maka minyak dari release 
cylinder kembali ke master cylinder dan recervoir. 

 
Gambar 4.12. Kerja akhir (normalisasi tekanan) 

 
(2) Release Cylinder 

Tipe release silinder yang umum digunakan ada tiga yakni adjustable type, non 
adjustable dan free adjustable type. Pada jenis adjustable type untuk menyesuaikan jarak 
bebas ujung release fork dilakukan dengan menyetel mur penyetelnya. Free edjustable type 
tidak memerlukan penyetelan karena penyetelan akan terjadi secara otomatis oleh pegas. 
Pada tipe ini release bearing selalu menempel pada pressure lever atau diaphragm spring. 

Non adjustable type menyempurnakan free adjustable type, dimana non-adjustable ini 
panjang push rodnya dapat distel sehingga dapat dijaga release bearing tidak selalu 
menempel pada pressure lever atau diaphragm spring. 

 
Gambar 4.13. Konstuksi release cylinder adjustable dan non-adjustable type 
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Gambar 4.14. Konstuksi release cylinder free-adjustable type 

 
(3) Kebebasan Kopling (Free Play) 

Free Play adalah kebebasan yang terdapat pada sistem kopling pada saat pedal kopling 
mulai ditekan sampai dengan release bearing mulai menyentuh diaphragm spring atau 
pressure lever. Dengan adanya kebebasan kopling maka sistem kopling tidak akan bekerja 
pada saat kopling tidak ditekan dan tidak lngsung bekerja saat pedal ditekan, tetapi 
memerlukan beberapa waktu untuk mencapai langkah efektif. 

 
(a) Kebebasan Master Cylinder Dan Push-Rod.  

Merupakan jarak dari ujung push-rod sampai dengan piston pada saat pedal 
kopling tidak ditekan. 

 
Gambar 4.15. Kebebasan master cylinder dan push-rod 

 
(b) Kebebasan Minyak Kopling 

Merupakan jarak mulai dari push-rod master cylinder menekan piston sampai 
tertutupnya lubang ke recervoir. 
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Gambar 4.16. Kebebasan minyak kopling 

 
(c) Kebebasan Release Fork 

Merupakan jarak mulai dari push-rod release cylinder bergerak sampai release 
bearing menyentuh diaphragm spring atau pressure lever, pada saat pedal kopling 
bebas. 

 
Gambar 4.17. Kebebasan release fork 
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Kegiatan Belajar – 5  

PEMBONGKARAN, PEMASANGAN DAN PENYETELAN  

MEKANISME PENGGERAK KOPLING 
 

 

 

PEMBONGKARAN, PEMERIKSAAN, PENGGANTIAN DAN PEMASANGAN SISTEM PENGOPERASIAN KOPLING 
 
a) Clutch Pedal 

Pedal kopling berada pada ruang pengemudi, sehingga ruang untuk bekerja melepasnya sangat terbatas. 

 
Gambar 5.1. Bagian-bagian mekanisme pedal kopling 

 

Tujuan pembelajaran   

1. Siswa mampu melaksanakan pembongkaran sistem pengopersian kopling dengan baik dan benar 
sesuai SOP 
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Pembongkaran unit pedal kopling dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 
(1) Lepaskan push-rod dengan melepas split pin (no. 1) dan melepas pin penahan push-rod (no. 2). 
(2) Lepaskan mur pengunci poros pedal (no. 4) 
(3) Lepaskan baut poros pedal (no. 8) 
(4) Lepaskan pegas pengembali pedal (no. 9) 
(5) Lepaskan pedal (no. 10) 
(6) Lepaskan bushing-bushing poros pedal (no. 11) 

Komponen-komponen unit pedal kopling jarang mengalami kerusakan, kecuali karet stopper, 
bushing dan pegas pengembali. Setelah unit pedal kopling terbongkar maka periksalah secara visual 
kondisi stopper, bushing dan pegas pengembali. Jika ditemukan kondisinya aus/ rusak/ lemah maka 
gantilah dengan yang baru. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggantian (bila diperlukan) lakukan 
pemasangan kembali dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Pasangkan bushing-bushing baru pada poros pedal (no.11) 
(2) Pasangkan pedal pada frame dudukannya 
(3) Pasangkan pegas pengembali (no.9) 
(4) Pasangkan baut poros pedal (no.8) dengan washer dan spring washernya 
(5) Pasangkan mur pengunci poros pedal (no.4) dengan washer dan spring washernya 
(6) Pasangkan push-rod (no. 3) pada pedal  
(7) Pasangkan pin penahan push-rod (no. 2) 
(8) Pasangkan split pin (no.1) pada pin penahan push rod 

 
b) Clutch Master Cylinder 

Clutch master cylinder pada umumnya berada di depan 
pedal kopling, ada yang berada di ruang pengemudi 
namun ada juga yang berada di ruang mesin depan, 
tergantung dari jenis kendaraan. Jumlah minyak pada 
recervoir harus selalu dijaga dalam jumlah yang cukup. 
Melepas master silinder dapat dilakukan dengan 
langkah–langkah sebagai berikut : 

(1) Lepaskan unit push rod dari unit pedal kopling 
dengan melepas pin penguncinya. 

(2) Lepaskan pipa minyak dari master cylinder 
(3) Lepaskan baut/ mur pengikat master cylinder 

ke body 
(4) Tarik keluar/ lepaskan master silinder 

Hal yang perlu diperhatikan dalam melepas master 
adalah karena minyak kopling merusak cat, maka 
berhatihatilah jangan sampai minyak kopling mengenai 
cat. Bawalah master cylinder dengan wadah atau 
bungkuslah dengan kain lap. Jika minyak kopling 
mengenai cat bersihkan dengan segera dan hati-hati 
dengan kain lap yang menyerap cairan. Setelah master 
cylinder berada di luar, bongkarlah dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 
(1) Tekan push rod maju/ ke dalam dan lepaskan snap 

ring dengan tang snap ring. 

 
Gambar 5.2. Urutan melepas master silinder kopling 

 
Gambar 5.3. Melepas pipa minyak pada master silinder 

kopling 
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Gambar 5.4. Melepas klip master silinder 

 

(2) Tarik keluar push-rod 
(3) Keluarkan piston unit dengan udara bertekanan 

 
Gambar 5.5. Mengeluarkan piston unit master silinder 

 

(4) Lakukan pembongkaran piston unit dengan meluruskan piston klip. 

 
Gambar 5.6. Membuka klip piston master silinder kopling 

 

(5) Lakukan pemeriksaan komponen-komponen yang sudah dibongkar, yang antara lain : Diameter 
master silinder, diamater piston, piston dan seal, valve assembly dan pegas. 
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Gambar 5.7. Bagian-bagian master silinder kopling 

 

Bagian-bagian master cylinder sebagaimana terlihat pada gambar di atas, yaitu : 1. Recevoir tank, 2. 
Snap ring, 3. Push rod, 4. Piston and piston seal, 5. Spring retainer, 6. Compression spring, 7. Valve 
stopper, 8. Conical spring, 9. Valve assembly Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran serta 
dilakukan perbaikan maupun penggantian komponen yang tidak layak pakai maka pekerjaan 
selanjutnya adalah merangkai master cylinder unit. Langkah-langkah perakitannya adalah sebagai 
berikut : 
(5) Merangkai piston unit dan menguncinya dengan menekan dan membengkokkan klip piston 
(6) Memasukkan piston unit ke dalam silinder master dengan sebelumnya diberikan pelumasan 

dengan minyak kopling pada silinder, piston dan sealnya. 
 

 
Gambar 5.8. Mengunci klip piston master silinder kopling 

 

(7) Pasangkan push-rod 
(8) Tekan push rod maju/ ke dalam dan pasangkan snap ring dengan tang snap ring 

 
Gambar 5.9. Mengunci piston master silinder dengan snap ring 
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Setelah bagian-bagian master cylinder sudah terakit dengan baik, maka pasangkan master cylinder ke 
dudukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
(1) Pasangkan master silinder ke dudukannya 
(2) Pasangkan baut pengikat master cylinder ke body 
(3) Pasangkan unit push-rod ke unit pedal kopling 
(4) Pasangkan pipa minyak ke master cylinder 

 
c) Clutch Release Cylinder 

Release cylinder terletak dekat pada unit kopling dan biasanya 
dibautkan pada rumah transmisi. Melepas Release Cylinder 
dapat dilakukan dengan langkah–langkah sebagai berikut : 
(1) Lepaskan pipa minyak dari release cylinder (tutup ujung 

pipa minyak supaya minyak tidak tumpah) 
(2) Lepaskan baut pengikat release cylinder (3) Lepaskan 

release cylinder dari dudukannya 
(4) Keluarkan piston release cylinder dengan udara 

bertekanan. 
(5) Lakukan pemeriksaan komponen - komponen yang sudah 

dibongkar, yang antara lain : diameter release silinder, 
diamater piston, piston dan seal dan pegas. 

(6) Lakukan penggantian jika ada komponen yang rusak. 
Setelah pemeriksaan dan penggantian dilakukan maka 
release cylinder dapat dirakit kembali dengan langkah 
kebalikan langkah pembongkaran, dengan sebelumnya 
pastikan semua komponen bersih dan pada piston dan 
silinder diberi minyak sebagai pelumasan saat memasang. 

 
d) Air Bleeding 

Mekanisme penggerak kopling tipe hidrolik harus dibleeding 
untuk mengeluarkan udara yang masuk ketika pipa-pipa dan atau 
komponen lain dilepas atau karena kebocoran sistem. Bleeding 
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Buka tutup bleeder screw dan pasangkan selang plastik 
transparan pada bleeder screw. 

(2) Letakkan ujung selang yang lain pada wadah untuk menampung limpahan minyak. 
(3)  

 
Gambar 5.13. Pemasangan kelengkapan membleeding 

 
Gambar 5.10. Melepas clutch release 

cylinder 

 
Gambar 5.11. Mengeluarkan piston master 

cylinder 

 
Gambar 5.12. Bagian-bagian release silinder 

kopling 
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(4) Pompa pedal kopling dengan perlahan-lahan beberapa waktu. 
(5) Tahan pedal pada posisi menekan kemudian kendorkan bleeder screw untuk mengeluarkan 

udara yang tercampur minyak. 
(6) Lakukan langkah ke-3 dan ke-4 sampai tidak terdapat gelembung udara pada minyak. 
(7) Jika sudah tidak terdapat gelembung udara pada minyak, keraskan bleeding screw dan lepaskan 

selang dan lakukan pengecekan kerja kopling 
 

e) PENYETELAN KOPLING DENGAN KONTROL KABEL 

a. Ukur tinggi pedal kopling. tinggi pedal dan lantal 
143,7-153,7 mm. 

b. Bila tidak sesual, stel tinggi pedal. 

1) Kencangkan mur pengunci.   

2) Setelah penyetelan tinggi pedal, periksa dan stel 
gerak bebas pedal.   

c. Ukur gerak bebas pedal. Tekan pedal perlahan-lahan 
sampai hambatan terasa. Gerak bebas pedal, lihat 
spesifikasi (lampiran). Gerak bebas pedal 15 - 25 
mm.   

d. Bila tidak sesuai spesifikasi, stel, gerak bebas pedal 
pada ujung garpu pembebas. 

1) Lepas pegas penahan.      

2) Kendorkan mur pengunci dan putar baut 
penyetel sampai gerak bebas ujung garpu 
pembebas benar. gerak bebas ujung garpu 
pembebas 4,5 - 5,5 mm.   

3) Kencangkan mur pengunci dan pasang pegas 
penahan  

4) Periksa kembali gerak bebas pedal. 

 

Gambar 5.14. Penyetelan Pedal Kopling 
tipe kontrol kabel 

 

f) PENYETELAN KOPLING DENGAN KONTROL HIDROLIK 

a. Ukur pedal dari lantai. Tinggi pedal dari lantai 
l43,4-153,7 mm   

b. Bila tidak sesuai, stel tinggi pedal.   

1. Kendorkan mur pengunci dan putar baut 
penyetel sampai tinggi pedal benar. 

2. Kencangkan mur penguncl. 

3. Setelah penyetelan tinggi pedal, periksa 
dan stel gerak bebas pedal dan batang 
pendorong   

c. Ukur gerak bebas pedal. Gerak bebas pedal 5- 
I5 mm.   
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d. Ukur gerak bebas batang pendorong. Tekan 
pedal dengan jari perlahan-lahan, sampai 
adanya sedikit pertambahan hambatan 
terasa, Jarak bebas batang pendorong pada 
ujung pedal, 0 — 5,0 mm 

e. Bila tidak sesuai, stel gerak bebas pedal dan 
batang pendorong. 

1) Kendorkan mur pengunci dan putar 
batang pendorong sampai gerak bebas 
pedal dan batang pendorong benar. 

2) Kencangkan mur pengunci 

3) Setelah penyetelan gerak bebas pedal, 
periksa dan stel tinggi pedal.  

 
  

Gambar 5.15. Penyetelan Pedal Kopling tipe kontrol 
Hidrolik 
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Kegiatan Belajar – 6 

MENGANALISA KERUSAKAN DAN GANGGUAN  
PADA UNIT KOPLING 

 
A. Mengenal Gangguan – gangguan pada Unit Kopling 

 
1. Kopling Slip (Sliping Clutch) 

Gambaran kerusakan : pada waktu kendaraan sedang berjalan, pedal gas diinjak dan putan 

mesin bertambah tinggi, tetapi kendaraan terasa tidak bergerak cepat. Hal ini sangat terasa 

pada waktu mendaki tanjakan atau membawa muatan berat. Kondisi ini biasanya di sertai 

dengan bau karet terbakar. 

Sebab – sebab utama kerusakan 

a. Langkah bebas dari pedal kopling terlalu pendek. 

b. Permukaan kopling sudah aus atau terbakar 

c. Adanya minyak atau gemuk pada permukaan kopling. 

d. Pegas tekan dari pelat kopling sudah lemah atau patah. 

e. Plat penekan kopling atau roda gaya dari mesin sudah berubah bentuk. 

 

2. Kopling Menggesek (Judder Clutch) 

Gambaran kerusakan : meskipun pedal kopling sudah diinjak penuh, tetapi persneling tidak 

dapat dipindahkan. Sementara itu, terdengar bunyi geretak roda gigi didalam bak persneling. 

Sebab – sebab kerusakan 

a. Jarak antara kopling dengan lantai terlalu pendek. 

b. Untuk kopling yang digerakkan dengan perantara tekanan hidrolik, kemungkinan besar terjadi pada sistem 

hidroilk, seperti : 

 Kekurangan atau kebocoran pada mimyak kopling 

 Kerusakan pada torak dari silinder utama atau silinder pembebas kopling. 

 Adanya udara atau uap didalam sistem hidroliknya. 

c. Kerusakan dari permukaan kopling dan pelatnya. 

d. Keausan dari silinder pembebas atau bantalan pelepas kopling. 

 

3. Penyambungan Kopling Kurang Tepat 

Gambaran kerusakan : pada waktu kita akan menjalankan kendaraan, pedal kopling dilepas secara perlahan, 

tetapi, ternyata kendaraan tidak bergerak dengan halus, badan mobil bergetar, dansetelah pedal kopling dilepas 

penuh, kendaraan tiba-tiba bergerak dengan cepat.  

Sebab – sebab Utama Kerusakan : 

a. Permukaan kopling sudah aus atau rusak. 

b. Kontak antara permukaan kopling kurang benar. 

c. Adanya kotoran – kotoran atau gemuk pada permukaan kopling. 

d. Kerusakan pada pegas dan karet puntir pada plat kopling. 

e. Paku – paku keling dari plat kopling terlepas. 

 

4. Bunyi Kopling Tidak Normal (Noise Clutch) 
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I. Gambaran kerusakan : Pada waktu pedal kopling diinjak, terdengar bunyi yang aneh. 

Penyebab utama kerusakan :  

a. Tidak cukupnya pelumasan pada sambungan – sambungan dari sistem batang penggerak kopling antara 

pedal kopling dan kopliing. 

b. Bantalan mekanisme pelepas kopling sudah aus, rusak, atau tidak dilumasi dengan baik. 

c. Bantalan (pada roda gaya) dari poros penggerak utama sudah aus atau rusak. 

II. Gambaran kerusakan :pada waktu pedal kopling dilepas, terdengar bunyi yang aneh, tetapi apabila diinjak, 

bunyi tersebut tidak terdengar lagi. 

Penyebab Utama Kerusakan : 

a. Hub Plat kopling longgar 

b. Keausan pada plat kopling atau gerigi dari poros penggerak utama. 

c. Plat kopling retak. 

d. Pegas puntir (torsionDumper) dari plat kopling patah atau rusak. 

e. Keausan poros penggerak utama dapat menyebabkan ketidak lancaran atau kesukaran gerak dari 

mekanisme pelepas kopling. Mekanisme pelepas kopling macet pada poros penggerak utama dan tidak 

dapat bergerak kembali. 

B. Pemeriksaan terhadap penyebab – penyebab gangguan dan langkah perbaikan. 
Langkah Pemeriksaan : 
1. Apabila terdengar bunyi yang tidak normal, cari penyebab bunyi – bunyi tersebut dan periksa keadaannya. 

2. Bunyi – bunyi yang terdengar pada saat kopling diinjak, disebabkan adanya kerusakan – kerusakan pada bagian 

berputar pada waktu kopling diinjak. 

3. Untuk bunyi – bunyi yang terdengar pada waktu pedal kopling dilepaskan,, disebabkan adanya kerusakan-

kerusakan pada bagian – bagian berputar pada saat pedal kopling dilepaskan. 

4. Oleh karena itu, pastikan terlebih dahulu letak kerusakannya. 

Tabel 1.  Gangguan –Gangguan Pada Unit Kopling  

GANGGUAN KEMUNGKINAN PENYEBAB CARA MENGATASI 

Transmisi Sulit atau 
tidak mau pindah 

 Gerak bebas pedal kopling berlebihan 

 Terdapat udara didalam saluran kopling 

 Kerusakan silinder pembebas kopling 

 Kerusakan master silinder kopling 

 Kopling oleng berlebihan atau pelapis 
rusak. 

 Alur poros input atau pelat kopling kopling 
kotor atau rusak. 

 Alat penekan kopling rusak  
 

 Setel gerak bebas pedal 

 Buang udara sistem 
kopling 

 Perbaiki silinder 
pembebas 

 Perbaiki master silinder 

 Ganti plat kopling 

 Perbaiki seperlunya 

 Ganti tutup kopling 

Transmisi loncat  Bantalan pilot aus 
 

 Ganti bantalan pilot 

Kopling slip  Gerak bebas pedal kopling kurang  

 Pelapis plat kopling beroli atau aus 

 Plat penekan rusak 

 Garpu pembebas bengkokf 
 

 Setel Gerak bebas pedal 

 Ganti pelat kopling 

 Ganti tutup kopling 

 Ganti garpu pembebas. 

Kopling bergetar  Pelapis plat kopling beroli atau aus 

 Plat penekan rusak 

 Ganti plat kopling 

 Ganti tutup kopling 
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 Pegas diafragma bengkok 

 Dudukan mesin kendor 

 Ganti tutup kopling 

 Perbaiki seperlunya. 

Pedal kopling ringan  Terdapat udara didalam saluran kopling 

 Silinder pembebas kopling rusak 

 Master silinder kopling rusak 

 Buang udara sistem 
kopling 

 Perbaiki silinder 
pembebas 

 Perbaiki master silinder 

Kopling berisik  Ada bagian yang kendor didalam rumah 
kopling. 

 Bantalan pembebas aus atau kotor 

 Bantalan pilot kopling aus 

 Garpu pembebas atau pertalian kopling 
macet. 
 

 Perbaiki seperlunya. 

 Ganti bantalan 
pembebas  

 Ganti bantalan pilot 

 Perbaiki seperlunya. 

Kopling Sulit Bebas  Saluran hidrolis bocor 

 Ada udara di dalam saluran 

 Seal master silinder atau sleeve silinder 
bocor 

 Diaphragm spring lemah atau aus 

 Spline pelat kopling macet 

 Release bearing rusak 

 Gerak bebas kopling terlalu besar 
 

 Perbaiki Bleeding dan 
periksa kebocoran 

 Ganti 

 Ganti Cover clutch assy 

 Bersihkan dan lumasi 

 Ganti release bearing 

 Setel gerak bebas pedal 

Kopling Bunyi  
Abnomal 

 Release bearing bengkok 

 Release bearing aus atau rusak 

 Pelumas release bearing kering 

 Damper spring disc clutch lemah atau 
rusak 

 Pilot bearing aus atau rusak 

 Rivet disc clutch kendor 

 Ball stud pelumasannya kering 

 Gerak bebas pedal kopling kurang 

 Shaft pedal kopling kering pelumasnya 

 Pilot bearing kendor atau rusak 

 Ganti 

 Ganti 

 Lumasi release bearing 

 Ganti disc clutch 

 Ganti pilot bearing 

 Ganti disc clutch assy 

 Lumasi ball stud 

 Setel gerak bebas pedal 
kopling 

 Lumasi shaft pedal 
kopling 

  Ganti pilot bearing 

Pedal kopling di 
tekan keras 

 Saluran hidrolis tersumbat 

  Pelumas shaft pedal kopling kurang 
 

 Repair atau ganti 

 perbaiki atau ganti 

Kopling macet   Gerak bebas kopling tidak sesuai  

  Spring diaphragm atau ujung spring aus 

  Input shaft berkarat 

  Input shaft transmisi rusak atau aus 

  Plat kopling aus 

  Permukaan plat kopling penuh dengan oli 
 

 Setel gerak bebas 
kopling 

 Ganti cover kopling 

 Lumasi 

 Ganti plat shaft 

 Ganti plat kopling 

 Ganti plat kopling 

 
C. Gambaran Kerusakan Pada Unit Kopling (Clutch Damage Pictorial) 



Memperbaiki Unit Kopling Dan Komponen – Komponen Sistem Pengoperasiaannya (MUK3SP) 

Modul Pembelajaran 

 

 
 

Page 35 of 40 

 

Gambar dibawah ini merupakan kerusakan yang terjadi pada komponen – komponen sistem kopling yang 
menggambarkan kerusakan – kerusakan yang umum terjadi. Bandingkan dengan produk yang kamu gantikan dari 
kendaraanmu untuk membantu diagnosis.  

 
1.  Gambaran Kerusakan akibat  bergetar (Chatter Pictorial) 

 

Contaminated Clutch (Kopling terkotori) 
Related Symptoms (Gejala): Slipping. (Slip) 
Cause: Leaking transmission or engine seal  
On high mileage vehicles, always replace the rear main bearing and the transmission input 
shaft seals.(pada kendaraan dengan usia perjalanan tinggi, selalu ganti bantalan utama 
belakang dan karet perapat poros input transmisi). 
 

 

Friction Material Contamination (permukaan gesek yang terkotori) 
Related Symptoms: Slipping.(slip) 
Cause: Leaking transmission or engine seal, contamination of the friction material during 
installation.(kebocoran pada karet perapat transmisi dan engine, mengotori permukaan 
gesek selama pemasangan. 
 

 

Bent Clutch Cover (tutup kopling melengkung) 
Related Symptoms: Release problems.(Masalah Pembebas) 
Cause: Damage prior to installation, misaligned flywheel dowel pins, improper installation of 
the clutch. (Kerusakan utama pada pemasangan, kesalahan ketidak lurusan pasak  dowel 
flywheel, ketidakpasan dalam pemasangan kopling. 
 

 

Excessive Lubrication ( 
Related Symptoms: Slipping, release problems. 
Cause: Excessive lubrication of the input shaft splines. 
On startup, the excess lubrication spun off the input shaft onto the pressure plate 

 

Chatter Marks 
Related Symptom: Release problems. 
Cause: Incorrect installation of the clutch. The clutch was distorted when it was bolted to the 
flywheel incorrectly. 
Chatter marks were caused by the uneven actuation of the diaphragm spring fingers. Heavy 
finger wear would be evident on the diaphragm spring fingers opposite the chatter marks.  
 

 

Uneven Finger Wear 
Related Symptoms: Incomplete release, noise. 
Cause: Incorrect installation of the clutch. The clutch was distorted when it was bolted to the 
flywheel incorrectly.  
The pressure plate side would have chatter marks on the side opposite the lighter finger wear 

 

Excessive Finger Wear 
Related Symptoms: Slipping, noise 
Cause: Excessive bearing preload caused by riding the clutch, incorrect release bearing 
installation, defective hydraulic release system or cable self-adjuster, insufficient free play 
causing the bearing to ride constantly on the diaphragm spring fingers. 
The release bearing may seize or make noise before slipping is noticed. 
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Broken Hub 
Related Symptoms: Noise, engagement problems. 
Cause: Disc was not properly aligned and the transmission input shaft was forced into the 
hub, shoving the center of the hub out. 
The abrasion marks on the leading edge of the disc splines indicate the input shaft was forced 
into the hub. Never force the transmission into the disc or use the bell housing bolts to pull a 
transmission into place 
 

 
2. Gambaran Kerusakan akibat Slip (Slipping Damage Pictorial) 

 

Worn Friction Material 
Cause: If the clutch has high mileage, this wear is normal; however, if mileage is low, possible 
causes include riding the clutch, excessive vehicle loading, defective release system, 
improper release system adjustment, improperly machined flywheel, clutch components 
unsuited for the torque of a modified engine.  
 

 

Overheated Pressure Plate 
Related Symptom: Release problems. 
Cause: Riding the clutch, defective release system, improper release system adjustment, 
clutch components unsuited for the torque of a modified engine.  
The disc would have burnt friction material. 
 

 

Friction Material Contact 
Related Symptom: Chatter. 
Cause: Flywheel not resurfaced or resurfaced improperly. 
The flywheel must have a smooth, flat surface in order for the clutch to actuate properly.  
 

 

Burnt Friction Material 
Related Symptoms: Chatter, release problems. 
Cause: Riding the clutch, defective release system, improper release system adjustment, 
clutch components unsuited for the torque of a modified engine, friction material 
contamination during installation 

 

Uneven Friction Material Wear 
Cause: Riding the clutch, defective release system, improper release system adjustment, use 
of clutch components unsuited for the torque of a modified engine. 

 

Pressure Plate Heat Rings 
Related Symptoms: Chatter 
Cause: Oil contamination, flywheel not resurfaced or resurfaced improperly, failure to 
maintain flywheel step/cup dimensions.  
When resurfacing a stepped or cupped flywheel, be sure to machine the contact surfaces by 
equal amounts to maintain specified tolerances. 
 

 

Bekas Celah dan panas (Grooves and Heat Marks) 
Gejala : Masalah Pembebas  
Cause:  jalankan kopling , kegagalan sistem pembebas kopling , penyetelan sistem pembebas 
tidak tepat. Riding the clutch, defective release system, improper release system adjustment, 
clutch components unsuited for the torque of a modified engine, improper resurfacing of a 
step/cup flywheel.  
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Permukaan Gesek terkotori (Contaminated Friction Material) 
Gejala : Bergetar (Chatter) 
Penyebab : kebocoran pada seal transmisi dan engine,pelumasan yang berlebih.. 
Lumasi alur input shaft dengan sejumlah besar pelumas temperatur tinggi. Geser plat dari 
alur untuk membuat lapisan tipis.. pindahkan plat kopling dan bersihkan seperlumya saja    
 

 
3. Gambaran kerusakan akibat pembebasan (Release Problems Pictorial) 

 

Damaged Volkswagen Disc 
Related Symptom: Noise. 
Cause: Incorrect installation of the wire ring.  
The wire ring was not properly seated during installation. After installation, the clutch must 
be cycled prior to start up to ensure the ring is fully seated under the tabs of the diaphragm 
spring.  
 

 

Bent Clutch Drive Strap 
Related Symptom: Chatter. 
Cause: Excessive vehicle load, high-speed downshifting, lugging the engine, improper 
handling causing damage prior to installation. 

 

Bent Disc 
Related Symptom: Chatter. 
Cause: Improperly supported transmission during installation, disc installed backwards. 
Incorrect installation of the disc will result in interference between the disc and flywheel, 
causing clutch malfunction. 
 

 

Burst Friction Material 
Related Symptoms: Hard pedal, chatter. 
Cause: Harsh downshifting, high RPM engagement, engine over-revving caused by missing a 
gear, coasting vehicle at a high speed with transmission in gear and clutch disengaged.  
The clutch may have friction material embedded between the diaphragm spring and the 
cover. 
 

 

Cracked Cable Housing 
Related Symptoms: Hard pedal, chatter. 
Cause: Incorrectly routed or pinched cable. 
A number of problems can occur inside the cable housing, causing the cable to stick or bind. 
Always replace the cable on vehicles equipped with cable release systems. 
 

 

Broken Segments 
Related Symptom: Noise. 
Cause: High RPM engagement, worn pilot bearing, worn transmission input shaft bearing, 
misalignment between the engine and transmission, improperly supported transmission 
during installation.  
If the transmission jack is removed before the transmission is properly bolted to the engine, 
the weight will bend the input shaft, causing uneven engagement and partial release.  
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Flywheel Interference 
Related Symptoms: Noise, problems with disengagement. 
Cause: Excessive flywheel machining causing the disc to contact the flywheel mounting bolts, 
installing the disc backwards, failure to maintain proper flywheel step dimensions.  
If the flywheel shows signs of extreme overheating and deep scoring, replace it.  
 

 

Contact Marks 
Related Symptoms: Excessive pedal free play, noise. 
Cause: Incorrect release bearing installation 
The fork must be installed with the clip under the collar. 
The fork was installed with the leaf-spring clip over the top of the release bearing collar, 
causing uneven force to be applied to the bearing. 
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