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A. Fungsi Suspensi Pada Kendaraan 
Sistem suspensi menghubungkan axle dan body dan mencegah penyaluran getaran dan impact secara 

langsung dari permukaan jalan ke kendaraan selama beroperasi, sehingga mencegah kerusakan terhadap body 
dan cargo, dan juga membantu menyamankan pengendaraan . 

Sistem suspensi berperan meneruskan gaya gerak dari roda – roda penggerak  atau daya pengereman 
ke masing – masing roda atau gaya centrifugal, dan sebagainya, pada belokan , ke body , an menstabilkan 
kondisi perjalanan terhadap keadaan permukaan jalan yang beragam . 

Sistem suspensi terletak diantara kendaraan dan roda – roda , dan dirancang untuk menyerap kejutan 
dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki 
kemampuan  cengkram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas , shock arbsorber , stabilizer dan 
sebagainya . Pada umumnya suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigrid  ( rigid axle suspension ) 
dan tipe bebas ( independent suspension ) .  

Suspensi menghubungkan body kendaraan dengan roda – roda dan berfungsi sebagai berikut : 
 Selama berjalan , kendaraan secara bersama – sama dengan roda , menyerap getaran , oskilasi dan 

kejutan dari permukaan jalan , hal ini untuk melindungi penampung dan barang agar aman , serta 
menambah kenyamanan dan stabilitas . 

 Memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke body melalui gesekan antara jalan dengan roda – 
roda . 

 Menopang body pada axle dan memelihara letak geometris antara body dan roda- roda. 
 

B. PERSYARATAN SUSPENSI  
1. Dapat mengurangi  vibrasi dan tumbukan . 
2. Dapat melindungi body, penumpang dan muatan  
3. Dapat menyalurkan tenaga dorong dan tenaga pengereman . 
4. Dapat menjaga roda agar posisinya benar selaras denagn bodynya seperti ditentukan sebelumnya. 
5. Dapat menjaga kemampuan untuk bergerak . 

 
C. SPRUNG WEIGHT DAN UNSPRUNG WEIGHT  

Seluruh bobot kendaraan yang ditopang oleh pegas (spring) kendaraan disebut dengan sprung 
weight. Termasuk diantaranya adalah body,frame,engine,transmission, dst. Sedangkan, unsprung weight 
adalah bobot suatu komponen yang tidak ditopang oleh spring. Termasuk diantaranya adalah tires, 
wheels, axles dsb.Semakin besar sprung weight pada kendaraan, maka semakin besar pula tingkat 
kenyamanan yang akan diperoleh.  

Dikarenakan kecenderungan pengaruh guncangan dan kejutan yang disalurkan dari permukaan jalan 
melalui spring akan berkurang apabila sprung weight-nya besar.  

Bab  1  
 

 
Standar Kompetensi : Memperbaiki Sistem Suspensi 
Kompetensi dasar : Memeriksa suspensi dan komponen – komponennya. 
Tujuan Pembelajaran : setelah pembelajaran siswa diharapkan : 
1. Mampu menjelaskan fungsi suspensi pada kendaraan 
2. Mampu menyebutkan syarat – syarat suspensi. 
3. Mampu menjelaskan tentang Sprung dan Unsprung Weight. 
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Gambar 1.1. Sprung and Unsprung  

 
D. OSKILASI SPRUNG WEIGHT 

 
Gambar 1.2. Oskilasi sprung Weight 

1. Pitching  
Adalah gerakan atau bergoyangnya bagian depan dan belakang 
kendaraan keatas dan kebawah terhadap titik pusat grafitasi kendaraan. 
Gejala ini terjadi ketika kendaraan melalui jalan yang bertonjolan atau 
jalan berlubang. Disamping itu pitching terjadi pada kendaraan yang 
mengalami pegas/spring lemah. 

 
 

2. Rolling. 
Adalah bila kendaraan membelok atau melalui tonjolan jalan, maka 
pegas pada satu sisi kendaraan mengembang dan pegas/spring pada sisi 
lainya mengkerut. Kendaraan ini mengakibatkan body rolling pada arah 
samping ( sisi ke sisi ). 
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3. Bouching. 
Adalah gerakan naik turun body kendaraan secara keseluruhan. Gejala 
ini mungkin terjadi pada kecepatan kendaraan tinggi dan pada jalan 
bergelombang, demikian pula bila pegas suspensi lemah. 

 
 

4. Yawing 
Adalah gerakan body kendaraan mengarah memanjang ke kanan dan ke 
kiri terhadap titik berat kendaraan. YAWING kemungkinan terjadi pada 
jalan yang menyebabkan pitching. 

  

 
E. OSKILASI UNSPRUNG WEIGHT 

 
Gambar 1.2. Oskilasi Unsprung Weight 

 
1. HOPPING 

Hopping adalah gerakan ke atas ke bawah roda-roda yang biasanya 
terjadi pada jalan bergelombang pada kecepatan sedang dan 
tinggi.  

2. TRAMPING 
Tramping adalah gerakan oskilasi turun-naik pada arah yang 
berlawanan pada roda kiri dan kanan. Tramping mudah terjadi 
pada suspensi tipe rigid. 

  

3. WIND UP 
Wind up adalah gejala dimana pegas daun melintir di sekeliling 
poros yang disebabkan moment penggerak kendaraan. 
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A. Pegas  
Penggunaan pegas pada sistem suspensi adalah untuk menahan secara langsung kejutan yang diterima 

kendaraan pada saat berjalan. Hal ini dikarenakan pegas memiliki sifat elastisitas untuk menahan kejutan-
kejutan. Jenis-jenis pegas yang digunakan pada sistem suspensi adalah sebagai berikut : 
1. Pegas Daun (Leaf Spring) 

Konstuksi pegas ini terdiri dari plat baja yang diikat atau disusun 
menjadi satu.keuntungan pegas daun adalah mampu meredam 
pembebanan yang besar, oleh karena itu penggunaannya terdapat 
pada kendaraan angkutan, dan biasanya digabungkan dengan pegas 
koil. 
 
KEUNTUNGAN 
Konstruksi sederhana 
 
KERUGIAN 

 Berat 

 Tidak menyerap getaran yang memiliki frekuensi tinggi 
 

2. Pegas Coli (Coil Spring) 
Pegas coil berfungsi meredam kejutan dari jalan sehingga 

tidak langsung diterima body. Pegas coil memiliki tahanan atau 
redaman kejutan yang lebih baik dibandingkan dengan pegas 
daun dan tidak terjadi gesekan antara pegas (defleksi) yang 
menyebabkan getaran pada body. Sebaliknya pegas koil 
memiliki kekurangan saat menerima kejutan, maka secara 
langsung kejuan tersebut dilendutkan sehingga menyebabkan 
kejutan balik yang cepat pada body. Oleh karena pada umumnya 
pegas koil di kombinasikan dengan shock absorber.  

 
KEUNTUNGAN 

 Pegas dapat dibuat ringan 

 Membantu menjaga kualitas berkendara yang lebih baik dan 
dapat menyerap getaran yang memiliki frekuensi tinggi 

 
KERUGIAN 
Membuat konstruksi dari suspensi rumit 

 
 

 

  
Gambar 2.1. Konstruksi Pegas daun 

 

 
Gambar 2.2. Pegas Koil 

 

Bab 
2 

 

Kompetensi Dasar : Memeriksa suspensi dan komponen – komponennya. 
 

Tujuan Pembelajaran : setelah pembelajaran siswa diharapkan Siswa Mampu 
Menjelaskan komponen – komponen Suspensi dan cara kerjanya. 
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3. Pegas Torsi (Torsion Spring) 
Pegas ini pada umumnya igunakan pada mobil-mobil kecil 

pada suspensi depan. Pegas batang torsi ini bahannya terbuat dari 
baja elastis yang mampu manahan puntiran yang terjadi. 

 
KEUNTUNGAN 

 Paling ringan dibanding semua pegas yang digunakan pada 
kendaraan 

 Suspensi dapat dibuat sederhana saat coil spring digunakan. 

 Secara efektif menyerap getaran dengan frekuensi yang tinggi. 
 
KEKURANGAN 
Produktifitasnya tidak efisien. 
 

4. Tingkat Defleksi Pegas 
Tingkat defleksi pegas adalah ukuran besarnya 

defleksi pegas yang terjadi akibat suatu beban. 
Satuannya dalam Newton per milimeter (N/mm).  

Pada beberapa pegas terdapat tingkat defleksi 
kostan yang artinya jika beban makin besar maka 
defleksi akan makin besar dengan perbandingan lurus. 
Misalnya jika beban dilipatkan dua kali (gaya ke bawah 
dalam satuan Newton) maka defleksi pada pegas juga 
akan meningkat sebesar dua kali.  

Tingkat defleksi konstan berarti jika beban 
diperbesar defleksi yang terjadi tidak meningkat secara 
sebanding. Karet dan sistem gas merupakan jenis 
variabel, sedangkan pegas daun, pegas koil dan batang 
torsi tergantung pada konstruksi yang digunakan. 

 
B. Shock Absorber  

Apabila pada suspensi hanya terdapat pegas, 
kendaraan akan cenderung beroskilasi naik turun 
pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya 
berkendaraan menjadi tidak nyaman . Untuk itu 
shock absorber dipasang untuk meredam oskilasi 
dengan cepat agar memperoleh kenikmatan 
berkendaraan dan kemampuan cengkeram ban 

terhadap jalan. 
Pemasangan pegas pada sistem suspensi kendaraan biasanya dilengkapi dengan shock absorber. Hal 

ini dikarenakan pegas tidak mampu menahan gaya naik turun (oksilasi) pada saat menerima beban dari jalan 
Shock absober dirancang untuk merdam oksilasi pegas akibat kejutan sehingga kendaraan akan terasa 
nyaman saat berjalan. 
 
Jenis – Jenis Shock Absorber  
Pembagian shock absorber pengolongannya didasarkan pada : 
 
1. Cara Kerja 

a. Kerja Tunggal. 

 

 
Gambar 2.3. Pegas Torsi 

 

 
 

Gambar 2.4. Defleksi pada Pegas daun dan Koil 
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Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock 
absorber berekspansi. Sebaliknya pada waktu 
kompresi tidak terjadi efek meredam Pada jenis ini 
saat piston menekan (melakukan proses kompresi) 
maka tidak terjadi efek redam sedangkan pada saat 
ekspansi terjadi efek redam.  
 

b. Kerja Ganda 
Baik saat ekspansi maupun kompresi selalu bekerja 
meredam. Pada umumnya kendaraan sekarang 
menggunakan tipe ini. Pada jenis ini mekanisme 
redaman terjadi pada saat kompresi maupun 
ekspansi, tentunya hal ini menguntungkan karena secara otomatis mampu meredam kejutan lebih baik 
dari kerja tunggal. 

 
Gambar 2.7. Shock Absorber Kerja Ganda 

 
2. Konstruksi 

a. Type Twin Tube 
Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working chamber 
( silinder dalam ) dan reservoir chamber ( silinder luar ) 
 

 
Gambar 2.8. Shock Absorber Tipe Twin Tube 

b. Type Mono Tube 
Di dalam  shock absorber hanya terdapat satu silinder ( atau tanpa  reservoir) 

 
Gambar 2.6. Shock absorber Kerja Tunggal 
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Gambar 2.9. Shock absorber Tipe Mono Tube 

3. Medium Kerja 
a. Hidrolis 

Di dalamnya hanya terdapat minyak shock absorber sebagai  medium  kerja. 
b. Pneumatis 

Ini adalah absorber hidraulisis yang diisi dengan gas. Gas yang   biasanya digunakan adalah nitrogen, 
yang dijaga pada temperatur rendah 10-15 kg/cm² atau temperatur tinggi 20-30 kg/cm². 

 

 
Gambar 2.10. Shock absorber Medium Gas 

 
3.  BALL JOINT 

Ball Joint menerima beban vertikal maupun lateral. Disamping itu juga berfungsi sebagai sumbu 
putaran roda pada saat kendaraan membelok. 

 
Gambar 2.11. Konstruksi Ball Joint 

 
Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk melumasi bagian yang bergesekan . Pada setiap 

interval tertentu gemuk harus diganti dengan tipe molibdenum disulfide lithium base. 
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Tipe penggantian gemuk 

 
Tipe tanpa penggantian gemuk  

 
Gambar 2.12. tipe – tipe Ball Joint 

 
Tipe ball join yang menggunakan dudukan dari resin, tidak diperlukan penggantian gemuk. 

 
4.  STABILIZER BAR  

Stabilizer Bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat 
kendaraan membelok. Didamping itu untuk meningkatkan traksi ban . Untuk suspensi depan , stabilizer 
biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah di ikat ke 
frame atau body pada dua tempat melalui bushing.  

 
Gambar 2.13. Konstruksi Stabilizer Bar 

 
Cara Kerja : Bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah 

dan jarak yang sama, stabilizer ban harus bebas dari puntiran. 
Umumnya pada saat kendaraan membelok, pegas rod bagian luar (Outer Spring ) tertekan dan pegas 

roda bagian dalam ( Inner ) mengembang . Akibatnya stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya 
tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap 
puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara body dalam batas 
kemiringan yang aman . 

 
Gambar 2.14. Cara Kerja Stabilizer Bar 
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5.  STRUT BAR 
Strut Bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat 

menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. 

 
Gambar 2.15. Konstruksi Strut bar 

 
6.  LATERAL CONTROL ROD 

Lateral Control Rod dipasang diantara axle dan body kendaraan. Fungsinya untuk menahan axle pada 
posisinya terhadap beban dari samping. 

 

 
Gambar 2.16. Penempatan Lateral Control rod 

7.  BUMPER 
Bumper berFungsi adalah sebagai pelindung 

frame, axle, shock absorber dan lain-lain yang 
bekerja pada saat pegas coil mengerut dan 
mengembang diluar batas. Bahan utama pembuat 
bumper adalah karet. Bumper di bagi dua yaitu 
Rebounding Bumper dan Bounding Bumper. 
Rebounding Bumper adalah Bumper yang bertugas 
menahan tumbukan saat suspensi mengembang. 
Bounding Bumper adalah bumper yang bertugas 
menahan tumbukan saat suspensi mengerut. 

8. BUSHING KARET 
Bushing karet berfungsi untuk meredam getaran, 

memudahkan pergerakan komponen lainnya. Bushing karet 
sering dipakai sebagai landasan komponen lainnya oleh karena 
itulah bushing karet dapat mengalami kerusakan. Kerusakan 
bushing karet antara lain sobek, retak, kehilangan sifat 
elastisnya, berubah bentuk. Bushing karet tidak dapat diperbaiki, 
bushing karet yang sudah rusak harus diganti dengan yang baru. 

  

Gambar 2.17. Konstruksi Bumper 

 
Gambar 2.18. Konstruksi Bushing Karet 
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9. SHACKLE 
Shackle berfungsi sebagai pengimbang panjang pegas daun saat pegas daun mengalami perubahan 

bentuk akibat menerima gaya tekan. Dengan shackle, pegas daun dapat berdefleksi dengan lancar dan 
mengurangi resiko pegas daun patah. Umumnya shackle dipasang pada bagian ujung belakang pegas daun. 

 
 

Gambar 2.19. Shackle (Anonim, 1995: 5-20) 
10. HANGER PIN 

Hanger pin berfungsi sebagai penahan suspensi belakang agar suspensi belakang mampu menahan 
gaya dari arah bujur. Hanger pin dipasang pada kerangka mobil melalui bushing karet. 

 
11. U-BOLT 

U-bolt adalah baut yang menahan poros roda pada pegas 
daun. U-bolt mengikat poros roda dan pegas daun dengan cara di 
mur pada spring seat. Pegas daun memerlukan perawatan, 
perawatannya yaitu dengan cara membersihkan lembar pegas 
daun lalu memberikan pelumas diantara lembar pegas daun satu 
dengan yang lainnya. Pelumasan ini bertujuan untuk mengurangi 
gesekan yang terjadi saat pegas daun tertekan sehingga pegas 
daun akan lebih awet. 

 

 
Gambar 2.20. U bolt 
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1) Model Dan Karakteristik Suspensi 
Konstruksi suspensi  digolongkan menjadi dua tipe: 
a) Suspensi Model Rigid. 

Pada suspensi  tipe rigid, roda kiri dan roda kanan 
dihubungkan oleh axle tunggal. Karakteristik 
suspensi tipe rigid adalah sebagai berikut : 
1. Konstruksi sederhana dan kuat dan biaya 

produksi rendah karena leaf spring assembly 
digunakan untuk menempatkan axle. 

2. Mudah untuk mendapatkan karakteristik 
pemegasan non-linear dengan menggunakan 
helper spring, dan lain-lain. 

3. Sulit untuk menggunakan pegas dengan 
konstanta yang lebih rendah karena leaf spring 
assembly digunakan untuk menempatkan axle. Pada tipe ini, getaran seperti judder mungkin 
terjadi dikarenakan oleh gesekan antara spring leave, sehingga mempengaruhi kualitas 
pengendaraan. 

4. Suara mendecit dan aksi wind-up dan getaran mungkin terjadi karena variasi dalam torsi 
penggerak dan gaya pengereman. Axle akan terlepas jika leaf spring patah 
 

b) Suspensi Model Bebas/Independen 
Pada suspensi model bebas, masing – masing pada 
roda kiri dan kanan bergerak bebas (independen) 
tanpa saling mempengaruhi. Karakteristik suspensi 
independent adalah sebagai berikut : 
1. Unsprung weight yang lebih rendah 

menghasilkan kontak roda dengan jalan yang 
lebih baik, memperbaiki stabilitas 
pengemudian. 

2. Dengan absennya axle yang menghubungkan 
roda-roda pada setiap sisi, posisi mesin dan 
lantai dapat diperendah. Pengaturan ini juga 
menaikkan ruang penumpang dan bagasi. 

3. Kemungkinan terjadi shimmy pada roda depan kecil. 
4. Rumit dalam desain dan mahal. 
5. Penyetelan wheel alignment dipengaruhi oleh gerakan vertikal dari roda-roda, sehingga 

mempengaruhi umur ban. 
 

 
Gambar 2.1. Suspensi Model Rigid 

 
Gambar 2.2. Suspensi Model Independen 

Jenis Dan Karakteristik Suspensi 
 

Setelah pembelajaran siswa mampu : 
1. Memahami model dan karakteristik sistem suspensi. 
2. Mengindentifikasi konstruksi suspensi dan komponen  

komponennya. 

Bab 3 
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c) Suspensi Model Hidrolastic Dan Hidrogas  
 

Sistem suspensi Hidrogas 
dikembangkan oleh Moulton 
Development Ltd. Pada sistem suspensi 
ini, tabung suspensi depan dan belakang 
saling berhubungan menggunakan pipa 
hidrolik. Jika salah satu rodanya terbentur 
jalan tak rata, tenaga hidrolis yang 
menyerap benturan akan membagi 
kekuatan yang sama pada roda belakang. 
Sistem hidrogas cenderung terlalu lemah 
bila salah satu roda saja yang mengalami 
berbenturan, tetapi terasa tegar bila 
kendaraan melompat dan melewati 
permukaan yang bergelombang. 

Kemampuannya juga minim menahan gejala merunduk bila kendaraan ini mengerem (dive 
underbreaking). Sistem ini diterapkan pada mobil austin Allegro dan citroen 
Suspensi hidrolastik diterapkan pada mobil Austin/ Morris tipe 1100/1300. Suspensi ini memiliki 
kesamaan dengan hidrogas tetapi pada sistem hidrogas gerak peredamnya kurang efektif, sebab 
pegas karet yang berbentuk kerucut rata-rata gerakannya terlambat. Cara kerja suspensi 
hidrolastik adalah apabila roda depan melewati gundukan, maka dengan perantaraan sistem ini 
ketinggian roda depan dan belakang disesuaikan. Begitu sebaliknya. 

 
d) Suspensi Model Hidropneumatik 

Pada suspensi tipe ini digunakan tekanan gas 
nitrogen sebagai pegas yang lembut dan terletak 
di ruang metal tang tertutup rapat serta disekat 
(dipisahkan) dengan selaput diafragma 
(membran) karet yang lembut. 
Cara kerjanya : piston mendesak diafragma 
melalui suatu kolom yang terisi oli (pelumas) 
hidrolis. Kombinasi sifat oli hidrolis yang in 
kompresibel, dengan gas yang kompresibel 
menghasilkan karakteristik pemegasan yang baik 
dan lembut. Panjang dan berkurangnya 
disesuaikan pengaturan pompa. Tugas pompa ini 
adalah menjaga ketinggian celah antara kendaraan dan jalan sewaktu mesin jalan dan menjaga 
agar suspensi yang lembut tidak merendah.  

 
e) Suspensi Model Electromagnetik (BOSE) 

Sistem suspensi BOSE terdiri dari 
sebuah motor elektromagnetik linear 
(linear electromagnetic motor) dan 
penaik daya (power amplifier) pada 
tiap rodanya, dan satu set pengendali 
algoritma (control algorithms). 
Kombinasi perangkat keras suspensi 
dan perangkat lunak pengontrol yang 

 
Gambar 2.3. Suspensi Model Hidrogas dan Hidrolastik 

 
Gambar 2.4. Suspensi Model Hidropneumatik 

 
Gambar 2.5. Suspensi Model Elektromagnetik 
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dimilikinya membuat itu tidak mungkin,untuk pertama kalinya menggabungkan kenyaman dan 
kendali yang unggul didalam kendaraan yang sama. Sebuah motor elektromagnetik linier dipasang 
di setiap roda sebuah kendaraan yang dilengkapi Bose. Di dalam motor elektromagnetik linier 
terdapat  magnet dan gulungan kawat. Bila daya listrik dialirkan ke spiral, motor akan memendek 
dan memanjang, menciptakan gerakan antara roda dan bodi mobil. Satu keuntungan penting dari 
penerapan elektromagnetik adalah kecepatan. Motor elektromagnetik linier akan bereaksi cukup 
cepat melawan efek dari gundukan dan lubang, mempertahankan kenyamanan perjalanan. Selain 
itu, motor telah dirancang untuk kekuatan maksimum dalam sebuah konstruksi kecil, yang 
memungkinkan kemampuan yang cukup untuk mencegah mobil dari bergulir dan bergetar selama 
manuver mengemudi yang agresif.  
 

2) Tipe Suspensi Depan 
a. Sistem Suspensi Depan Tipe Macpherson. 

 Tipe Macpherson Strut Dengan Lower Arm Berbentuk  L. 
Digunakan pada mobil mesin didepan menggerakkan roda depan.  

 
Gambar 2.6. Suspensi Model Mcpherson 

 Tipe Macpherson Strut. 
Banyak digunakan mobil ukuran kecil dan medium. 

 
Gambar 2.7. Suspensi Model Mcphersin Strut 

b. Sistem Suspensi  Depan Tipe Wishbone 
 Tipe Double Wishbone Dengan Pegas Koil. 

Digunakan pada mobil penumpang dan truk ukuran kecil. 

 
Gambar 2.8. Suspensi Tipe Wishbone 
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 Tipe Double Wishbone Dengan Batang Torsi. 
Digunakan pada truk kecil yang mengguanakan suspensi dengan pegas koil. 

 
Gambar 2.9. Suspensi tipe Doubel Wishbone with Torsion Bar 

 
 Tipe Pegas Daun Parallel. 

Digunakan pada roda depan truk, bus dan lain – lain. 

 
Gambar 2.10. Suspensi tipe Pegas Daun Paralel 

 
3). Tipe suspensi belakang 

a. Tipe Pegas Daun Paralel  
Digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. 

 
Gambar 2.11. Suspensi Belakang Tipe Pegas daun Paralel 

b. Tipe 4 Link 
Digunakan pada kendaraan kecil yang menghasilkan kenikmatan berkendaraan 

 
Gambar 2.12. Suspensi Belakang Tipe 4 Link 

 
c. Tipe Semi Trailing Arm 

Banyak digunakan pada as belakang mobil penumpang 
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Gambar 2.13. Suspensi Belakang Tipe Semi Trailing Arm 

 
d. Tipe Double Wishbone 

Digunakan pada roda belakang, mobil penumpang yang penggeraknya pada roda belakang 

 
Gambar 2.14. Suspensi Belakang Tipe Double Wishbone 

 
e. Tipe Strut Dua  L – Link 

Digunakan pada roda belakang, mesin didepan menggerakan roda depan 

 
Gambar 2.15. Suspensi Belakang Tipe Strut Dua L – Link 

 
f. Tipe Trailing Arm Dengan Twist Beam 

Digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. 

 
Gambar 2.16. Suspensi Belakang Tipe Trailing Arm With Twist Beam 

 
g. Semi–Trailing Arm 

Digunakan oleh BMW dan Mercedes Benz. 

 
Gambar 2.17. Suspensi Belakang Tipe Semi Trailing Arm 
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4. PEMERIKSAAN DAN GANGGUAN PADA SISTEM SUSPENSI 
Keamanan dan kenyamanan berkendara sangat dipengaruhi oleh kondisi sistem suspensi. Kondisi 

sistem suspensi itu dipengaruhi oleh kondisi komponen-komponennya, jika salah satu kondisi komponen 
buruk maka akan mempengaruhi seluruh kinerja dari sistem suspensi. Oleh karena itulah akan dibahas 
kerusakan apa saja yang dapat terjadi dan cara pemeriksaan tiap komponen utama dari sistem suspensi. 
1. Suspensi Depan 

a). Pegas 
Kerusakan yang dapat terjadi pada pegas spiral adalah pegas patah dan pegas mengalami 
pengerutan sehingga ketinggian mobil mobil akan berkurang. Pemeriksaannya dengan cara 
melihat kondisi fisik pegas apakah ada keretakan atau bahkan sudah patah. Pengerutan pegas 
dapat diperiksa dengan cara mengukur ketinggian kendaraan lalu membandingkan dengan 
spesifikasi standarnya atau juga bisa dilakukan dengan mengukur panjang pegas. 

 
b). Shock Absorber 

Pemeriksaan manual terhadap shock 
absorber diantaranya adalah pemeriksaan 
kebocoran minyak dan pemeriksaan 
kinerja. Pemeriksaan kebocoran minyak 
dilakukan secara visual dengan melihat ada 
atau tidaknya ceceran minyak pada bodi 
shock absorber. Pemeriksaan kinerja 
dilakukan dengan cara merasakan tahanan 
shock absorber saat langkah kompresi dan 
langkah ekspansi. Pada shock absorber 
kerja ganda langkah kompresi dan langkah 
ekspansi sama sama memiliki tahanan. Baik 
ketika ditekan atau ditarik dengan tangan, 
shock absorber akan menahan gaya yang 
ditimbulkan dari tangan kita. Hal-hal yang 
harus diperhatikan dalam uji kinerja ini 
adalah posisi shock absorber harus vertikal dan lakukan uji ini berkali-kali sampai tahanan shock 
absorber konstan. 

 
c). Lengan Suspensi (suspension Arm) 

Pemeriksaan manual yang bisa dilakukan yaitu pemeriksaan keretakan, pemeriksaan 
kekencangan baut-baut dan mur-mur, pemeriksaan kondisi bushing, pemeriksaan pergerakan 
lengan suspensi dari kekocakan dan kelancaran pergerakan. 

 
d). Ball Joint 

Keausan ball joint mengakibatkan kekocakan, 
adanya kekocakan akan menambah gerak bebas 
pada roda kemudi, menimbulkan suara pada sistem 
suspensi, berubahnya wheel alignment. 
Pemeriksaan kekocakan ball joint dapat dilakukan 
dengan cara melihat reaksi ball joint saat roda 
kemudi digerak-gerakkan atau dengan cara 
menggoyangkan ball joint. Ball joint yang masih baik 
tidak memilki gerak bebas dan stud ball joint tidak 
bisa digerakan dengan mudah oleh  jari. Dibutuhkan tenaga yang lebih dari tenaga jari untuk 

 
Gambar 2.18. Posisi Pemeriksaan Shock Absorber  

(Daryanto, 2005: 245) 
 

 
Gambar 2.19. Pengecekan Ball Joint pada Upper Arm dan 

Lower Arm (William H. C. dan Donald L. A., 1978: 129) 
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menggerakan stud ball joint. Pemeriksaan ball joint pada upper arm dan lower arm juga dapat 
dilakukan dengan cara menggerak-gerakkan roda seperti gambar 2.19. Pengecekan tersebut 
dilakukan sambil menginjak pedal rem. Jika terasa ada kelonggaran maka terjadi kerusakan 
pada ball joint. 

 
e). Bushing Karet 

Kerusakan bushing karet antara lain sobek, retak, kehilangan sifat elastisnya, berubah bentuk. 
Bushing karet tidak dapat diperbaiki, bushing karet yang sudah rusak harus diganti dengan yang 
baru. 

 
f). Stabilizer Bar 

Kerusakan yang dapat terjadi pada stabilizer bar adalah stabilizer bar mengalami kebengkokan 
atau bahkan patah. Pemeriksaan kebengkokan stabilizer bar dilakukan dengan cara meletakan 
stabilizer bar pada bidang datar lalu melihat apakah stabilizer bar mengalami puntiran atau 
tidak. 

 
g). Bumper 

Sama seperti bushing karet, bumper juga terbuat dari karet. Pemeriksaan bumper juga sama 
seperti bushing karet. 

 
2. Suspensi Belakang 

Kerusakan yang dapat terjadi pada suspensi belakang model pegas daun pararel diantaranya adalah 
rusaknya karet-karet bushing pada shackle dan hanger pin, serta patahnya pegas daun. Kondisi mur 
dan baut yang kendor pun dapat menyebabkan kerusakan oleh karena itu perlu dilakukan 
pemeriksaan terhadap kekencangan mur dan baut. Pemeriksaan yang lainnya adalah pemeriksaan 
kondisi fisik u-bolt apakah mengalami keretakan atau patah, serta pemeriksaan keretakan dan 
keausan lembar pegas daun. 

 
5. Troubleshooting  

GANGGUAN KEMUNGKINAN SEBAB CARA MENGATASINYA 

Terjadi pitching/timbul benturan Pegas/spring lemah ganti 

Melayang/menarik Komponen suspensi 
depan/suspensi belakang ada yang 
kendor atau lemah 

Ganti 

Kendaraan bergetar Ball joint aus atau suspension arm 
patah 

Ganti 

Bunyi Bushing/karet rusak atau bumper 
rusak 

Ganti 

Kendaraan bergetar Strut bar lemah Ganti 

Mengayun Stabilizer bar lemah/patah Ganti 

Roda depan semi Ball joint/bushing aus Ganti 

Keausan ban tidak normal Komponen suspensi ada yang aus Ganti 
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Praktek 1 : 
 
MEMBONGKAR;  MEMERIKSA; MENGGANTI; MEMASANG PEREDAM KEJUT ( SHOCK ABSORBER ) PADA 
SUSPENSI DEPAN TIPE MACPHERSON 

 
TUJUAN: 
Untuk mendapatkan pengetahuan  dan keterampilan cara servis komponen suspensi depan , penggantian 
komponen dan perakitan peredam kejut 

 
KESELAMATAN KERJA. 
 Hati-hati waktu memasang dongkrak dan waktu mengangkat kendaraan. 
 Pasang jack stand sebagai pengaman. 
 Gunakanlah hand tools yang tepat 
 Hati-hati minyak rem jangan kena bodi kendaraan. 

ALAT DAN BAHAN 

 Alat:    Dongkrak; jack stand; Hand tools; SST. 
 Bahan: Kendaraan; minyak rem 

 
LANGKAH KERJA 
A. Langkah Melepas: 

1. Kendorkan semua mur roda depan.gbr no.1 

   
Gbr no.1 Gbr no 2 Gbr no. 3 
Angkat kendaraan dan lepaskan roda.gbr no.2  dan gbr no.3 

2. Lepaskan hubungan flexible rem dan pipa rem.gbr no.4 
 
(1) Untuk mencegah minyak rem mengalir keluar, sumbatlah lubang penguapan pada tutup reservoir 

(selinder induk) dengan seal tape. Gbr no.5 

Bab 

4 

MEMBONGKAR, MEMERIKSA, MEMASANG DAN MENGGANTI 

KOMPONEN – KOMPONEN SUSPENSI 

Indikator : 

1. Siswa mampu melaksanakan pekerjaan membongkar dan memeriksa komponen – 

komponen pada sistem suspensi 

2. Siswa mampu melakukan pemasangan dan penggantian komponen – komponen sistem 

suspensi  
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(2) Sambil memegang slang flexible rem dengan kunci pas,  lepaskan mur union pipa rem dengan SST 
(kunci mur pipa rem). GBR NO 6 

   

Gbr no.4 Gbr no. 5   Gbr no.6 
(3) Lepaskan klip slang flexible dari bodi. 
(4) Untuk mencegah minyak rem mengalir keluar , 

pasangkan  tutup pembuang udara pada ujung pipa rem gbr no.7 

  
Gbr no.7 Gbr no. 8 

3. Lepaskan rakitan peredam kejut ( shock absorber ) bersama dengan pegas coil dan hub as depan gbr 
no.8 

(1) Lepaskan kedua baut rakitan knucle arm kemudi dari bagian bawah peredam kejut gbr no. 9 
(2) Bukalah kap mesin dan lepaskan ketiga baut pengikat atas suspensi dari atas peredam kejut gbr 

no. 10 

  
Gbr no. 9 Gbr no. 10 

(3) Lepaskan peredam kejut dari knucle arm kemudi dengan menekan    pada lower arm suspensi 
menggunakan guide collar gbr no. 11 

(4) Bersihkan komponen suspensi yang dilepas gbr no.12 
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Gbr no. 11 Gbr no. 12 Gbr no. 13 

4. Periksa kondisi shock absorber dan karet - karet ganti bila perlu gbr no.13 
 

B. Langkah Pemasangan. 
1. Pasang rakitan peredam kejut dengan hub poros depan pada bodinya gbr no. 14 

(1) Pasanglah bagian atas peredam kejut pada apron fender depan dan kencangkan  ketiga mur 
pemasangan pengikat atas suspensi. 

(2) Tekanlah lower arm suspensi kebawah dan hubungkan guide collar knucle arm kemudi pada 
peredam kejut,. kencangkan baut-baut pengikatnya dengan momen spesifikasi. 

(3) Kencangkan dengan kunci momen mur-mur pemasangan penunjang atas suspensi pada bagian 
peredam kejut. 

2. Menghubungkan pipa rem dan slang flexible gbr no. 15 

     

Gbr no.14 Gbr no. 15 
(1) Masukan slang flexible kedalam bracket slang pada bodinya dan kencangkan mur pipa rem  

union dengan tangan. 
(2) Pasanglah klip kedalam celah piting slang. 
(3) Dengan kunci  pas dan SST ( Kunci mur uion pipa rem ). 
(4) Pastikan bahwa slang flexible bebas dari terpuntir atau menekuk. 

3. Lepaskan seal tape pada tutup reservoir. 
4. Keluarkan udara dari saluran pipa rem ( bleeding ). 
5. Pasanglah roda dan turunkan kendaraan , kencangkan mur-mur roda dengan baik dengan moment 

spesifikasi gbr no.16 (lihat buku manual) 
6. Setelah pemasangan selesai dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pengaturan roda depan. 
7. Bereskan peralatan dan bersihkan tempat kerja gbr no. 17 

  
Gbr no. 16 Gbr no. 17 
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8. Laporkan hasil pekerjaan pada guru pembimbing, sambil menyerahkan bukti laporan tertulis. 
 

Praktik 2: MEMBONGKAR; MEMERIKSA; MENGGANTI BATANG STABILISER 
 
TUJUAN: 
Untuk mendapatkan pengetahuan  dan keterampilan cara servis komponen suspensi depan , penggantian 
komponen dan perakitan batang stabiliser 

 
KESELAMATAN KERJA. 
a. Hati-hati waktu memasang dongkrak dan waktu mengangkat kendaraan. 
b. Pasang jack stand sebagai pengaman. 
c. Gunakanlah hand tools yang tepat 
d. Hati-hati minyak rem jangan kena bodi kendaraan. 

ALAT DAN BAHAN 

 Alat:    Dongkrak; jack stand; Hand tools; SST. 
 Bahan: Kendaraan; minyak rem 

LANGKAH KERJA 

A. Langkah Melepas: 
1. Angkat kendaraan dan lepaskan kedua rodanya gbr no 18 
2. Lepaskan tutup bawah mesin. 
3. Lepaskan baut-baut stabiliser dari batang stabiliser dan lengan suspensi bawah gbr no. 19 dan gbr no. 

20 

 
Gbr no. 18 

 
Gbr no.19 

 
Gbr no. 20 

(1) Tahan baut stabiliser dengan kunci pas, longgarkan dan lepaskan baut-bautnya. 
(2) Lepaskan ganjal karet dan penahannya sambil diperhatikan tempat,arah dan bentuknya untuk  

pemasangan nanti gbr no 21 
4. Lepaskan batang stabiliser gbr no.22 

 
Gbr no. 21 Gbr no. 22 

(1) Lepaskan bracket bracket batang stabiliser pada kedua sisinya. 
(2) Lepaskan batang penunjang (strut bar) bagian kiri dan  kanan dari bodinya.  
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(3) Tarik keluar batang stabiliser lewat lobang brack batang   penunjang. 
 

B. Langkah pemasangan.  
1. Memasang batang stabiliser. 

(1) Masukan batang stabiliser lewat lubang braket  batang  penunjang . 
(2) Masukan braket batang penunjang yang telah dilepaskan kedalam batang braket dan  

kencangkan dengan tangan. 
(3) Pasangkan batang penunjang pada lengan bawah suspensi dan kencangkan mur-mur sesuai 

momen yang dijinkan. 
(4) Kencangkan braket batang penunjang menurut momen pengencangan yang ditentukan 
(5) Pasanglah braket stabiliser pada bodinya dan  dorong dengan tangan agar stabiliser bergerak  

kearah bracket. 
2. Pasang baut-baut stabiliser pada lengan bawah suspensi dan batang stabiliser. 

(1) Hati-hati memasang ganjal karet dan penahannya pada  arah dan tempat yang benar. 
(2) Kencangkan mur-mur  menurut momen pengencangan yang ditentukan. 

3. Kencangkan baut-baut –pemasangan bracket stabiliser menurut momen pengencangan yang 
ditentukan 

4. Pasanglah tutup bawah mesin. 
5. Pasanglah roda-roda dengan kokoh dan turunkan kendaraan  
6. Kencangkan mur-mur roda dengan kekencangan yang ditentukan. 
7. Laporkan hasil pekerjaan kepada guru pembimbing. 

 
Praktik  3: MEMBONGKAR; MEMERIKSA; MEMASANG/MENGGANTI  LENGAN BAWAH SUSPENSI ( LOWER 

ARM ) 
 

TUJUAN: 
Untuk mendapatkan pengetahuan  dan keterampilan cara servis komponen suspensi depan , penggantian 
komponen dan prakitan lower arm. 

 
KESELAMATAN KERJA. 
a. Hati-hati waktu memasang dongkrak dan waktu mengangkat kendaraan. 
b. Pasang jack stand sebagai pengaman. 
c. Gunakanlah hand tools yang tepat 
d. Hati-hati minyak rem jangan kena bodi kendaraan. 
 
ALAT DAN BAHAN 
 Alat:    Dongkrak; jackstand; Hand tools; SST. 
 Bahan: Kendaraan; minyak rem 

 
LANGKAH KERJA 
A. Langkah Melepas: 

2. Angkat kendaraan dan lepaskan roda. 
3. Lepaskan lengan batang kemudi dari sebelah bawah peredam kejut. 
4. Lepaskan hubungan baut stabiliser dari lengan bawah suspensi gbr no. 23 
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Gbr no 23 
5. Lepaskan hubungan batang penunjang dari lengan bawah dengan melepaskan kedua mur 

pengikatnya. 
6. Lepaskan lengan batang kemudi ball joint. 

(1) Lepaskan pena belah dan tarik keluar dengan tang 
(2) Lepaskan mur penahan. 
(3) Lepaskan lengan bawah batang kemudi dengan  memakai SST penarik ball joint gbr no 24 

Hati-hati jangan sampai karet ball joint rusak. 

              
Gbr no. 23                                       Gbr no 24 

7. Lepaskan baut penyetel lengan bawah lalu lepaskan lengan bawah  Suspensi dari Crossmember gbr. 
No. 25 

B. Langkah  Memasang. 
1. Pasanglah lengan bawah pada crossmember dan kencangfkan penyetelan baut dan murnya. Baut-baut 

stelan harus dikencangkan sesuai dengan momen  spesifikasi, dengan berat kendaraan menumou 
lengan bawah suspensi gbr no. 26 

 
Gbr no. 2 

 
Gbr no. 26 

2. Pasanglah lengan knucle kemudi dan ball joint. 
(2) Kencangkan mur pengikat menuerut momen spesifikasi  tertentu dan luruskan lubang antara 

baut ball joint dan mur penahan. 
(3) Masukan pena belah yang baru lewat lubang lalu bengkokan ujung pena belah tersebut agar 

tidak lepas. 
Jangan sekali-kali melonggarkan mur untuk meluruskan lubang pada baut, putarlah selalu mur 
kearah pengencangan. Kencangkan mur sesuai momen yang ditentukan gbr no. 27 
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3. Hubungkan batang penunjang dengan lengan bawah dan kencangkan mur-mur menurut momen 
pengencangan tertentu. 

4. Hubungkan baut stabiliser bersama ganjal-ganjal karet dan penahannya. 
5. Pasangkan rakitan peredam kejut pada knucle kemudi dan kencangkan baut-bautnya dengan momen 

pengencangan tertentu. 
6. Pasanglah roda-roda dan turunkan kendaraan .  Kencangkan mur-mur roda setelah kendaran 

diturunkan. 
7. Kencangkan baut-baut stelan lengan bawah suspensi pada crossmember. 

(1) Goyang-goyangkan bagian depan kendaraan beberapa kali untuk membetulkan letaknya 
suspensi. 

(2) Kencangkan baut stelan pada momen pengencangan yang ditentukan gbr. No 28 

 
Gbr no 27 

 
Gbr no. 28 

8. Laporkan hasil pekerjaan pada guru pembimbing. 
 

 
Praktik  4  : MENGGANTI  GEMUK BALL JOINT 

 
TUJUAN: 
Untuk mendapatkan pengetahuan  dan keterampilan cara servis komponen suspensi depan, memberi greese 
pada ball joint. 
 
KESELAMATAN KERJA. 
 Hati-hati waktu  mengangkat     kendaraan. 
 Secepatnya gemuk yang bercecern dibersihkan. 
 Gunakanlah hand tools  dan SST. 

ALAT DAN BAHAN 

 Alat:    Car choist; ; Hand tools; SST. 
 Bahan: Kendaraan; Greese/gemuk, majun. 

LANGKAH KERJA 

Mengganti gemuk ball joint 
1. Angkat kendaraan  menggunakan car choist. 
2. Buka sumbat nepel dari ball joint dikedua bagian lengan bawah suspensi. 
3. Pasang untuk sementara nepel fiting gemuk Gbr no.29 dan gbr no.30 
Jangan lupa menyimpan baik-baik kedua nepel skrup untuk dipasangkan kembali. 
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Gbr no. 29                         Gbr no. 30 

4. Dengan mengguanakan greese gun  berilah gemuk  molybdenum disulfide lithium ( NLGI No. 1 atau No. 2 
) pada nepel masing-masing fiting gbr no. 31 
Disarankan jangan menggunakan gemuk chasis biasa atau gemuk serba guna. 

5. Pompakan greese gun terus sampai gemuk masuk kedalam ball joint dan sampai gemuk keluar dari 
saluran keluarnya. 

6. Buka nepel fiting dan pasang kemabali nepel skrup. 
7. Bersihkan gemuk yang meleleh disekitar ball joint gbr no 32 

Gbr no. 31 Gbr no. 32 
8. Turunkan kendaraan. 
9. Laporkan hasil pekerjaan pada guru pembimbing. 

 
Praktik  5  :  MENGGANTI PEREDAM KEJUT ( SHOCK ABSORBER ) BELAKANG DAN PEGAS COIL PADA 

SUSPENSI BELAKANG TIPE 4 LINK 
 

TUJUAN: 
Untuk mendapatkan pengetahuan  dan keterampilan cara servis komponen suspensi belakang , penggantian 
komponen dan prakitan peredam kejut 
 
KESELAMATAN KERJA. 
 Hati-hati waktu memasang dongkrak dan waktu mengangkat kendaraan. 
 Pasang jack stand sebagai pengaman. 
 Gunakanlah hand tools yang tepat 

 
ALAT DAN BAHAN 
 Alat:    Dongkrak; jackstand; Hand tools; SST. 
 Bahan: Kendaraan;  majun. 

 
LANGKAH KERJA 
A. Langkah Melepas: 

1. Angkatlah kendaraan secukupnya untuk memebrikan kebebasan bekerja dibawah kendaraan. 
(1) Kendorkan mur roda sebelum kendaraan diangkat. 
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(2) Topanglah kendaraan dengan jack stand pada kedua sisi body member gbr no. 33 
(3) Lepaskan roda. 

2. Lepaskan peredam kejut belakang gbr no. 34 

Gbr no 33 
 

Gbr no. 34 
(1) Rumah as belakang ditopang dengan dongkrak atau   penopang yang dapat distel. 
(2) Buka mur-mur atas peredam kejut menggunakan dua  buah kunci (kunci pas dan kunci ring ) 

kunci pas untuk mengendorkan baut atas, kunci lainnya untuk menahan mur dibawah. 
(3) Buka mur bawah dari batang peredam kejut. Satu kunci pas dipergunakan untuk menahan 

poros agar tidak berputar gbr no. 35 

  Gbr no. 35 
(4) Lepaskan baut bawah pengikat peredam kejut kemudian lepaskan peredam kejut gbr no. 36 
(5) Buka peredam kejut yang lain dengan cara yang sama. 

3. Lepaskan batang control lateral pada rumah as belakang. 
4. Lepaskan pegas  koil ( coil spring ) gbr no. 37 

 
Gbr no 36 

 
Gbr no. 37 

(1) Turunkan dongkrak sampai pegas koil dapat ditarik. 
Jangan turunkan rumah as belakang terlalu banyak sebab dapat menyebabkan slang flexible 
rem atau kabel rem tangan tertarik kebawah. 

(2) Buka pegas koil bersamaan dengan isolator atas dan bawah gbr no.38 
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 Gbr no 38 
(3) Beri tanda pada pegas koil untuk memudahkan pemasangan ketempat semula. 

Harus diingat mana pegas kiri dan mana pegas    kanan. 
 
B. Langkah Memasang. 

1. Pasang pegas koil gbr no. 39 
(2) Tempatkan insulator bawah pada dudukannya rumah as belakang. 
(3) Ujung yang rata dari pegas koil ditempatkan diatas, pasang insulator diatasnya, lalu rakitan ini 

dipasang pada as belakang. 
(4) Tempatkan ujung bawah dari pegas koil pada alur dudukan pegas pada rumah as belakang gbr no 

40 

 
Gbr no 39 

 
Gbr no.40 

 
(5) Angkat rumah as belakang dengan dongkrak dan periksa  kembali dengan penempatan pegas koil 

pada dudukannya.    
2. Pasang untuk sementara kontrol lateral gbr no. 41 

Pasang penahan bushing dan spacer pada baut jangkar rumah as dengan memperhatikan benar-benar 
lokasi dan  arah pemasangannya. 

3. Pasang peredam kejut belakang. 
(1) Pasang semua penahan dan cushion pada bagian atas  peredam kejut as belakang dengan 

memperhatikan lokasi momen pengencangan yang telah ditentukan. 
(2) Kencangkan mur pengikat bawah peredam kejut pada spesifikasi pengencangan yang telah 

ditentukan. 
(3) Kencangkan mur pengunci dengan spesifikasi momen yang telah ditentukan gbr no. 42 

 
Gbr no. 41 

 
Gbr no. 42 
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(4) Pasang bagian bawah dari peredam kejut beserta bushing dan penahan kemuadian kencangkan 
baut pada spesifikasi momen yang telah ditentukan. 

4. Angkat as rumah as belakang dengan dongkrak sampai  bodi kendaraan lepas dari penyangga, lalu 
kencangkan mur dari batang kontrol lateral pada spesifikasi momen pengencangan gbr. No. 43 

Gbr no. 43 
Pada waktu mengencangkan mur batang kontrol lateral, berat kendaraan harus menumpu pada 
rumah as belakang, untuk mengamankan bushing karet pada posisi netral. 

5. Pasang semua roda lalu turunkan kendaraan. 
Kencangkan semua mur roda dengan baik. 

6. Laporkan hasil pekerjaan pada guru pembimbing. 
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