
Jobsheet 
 

Membongkar Sistem Kemudi Tipe Recirculating Ball 
 

1. Tujuan  

 Siswa mengenal komponen sistem kemudi Tipe Recirculating Ball 

 Siswa memahami cara kerja sistem kemudi Tipe Recirculating Ball 

 Siswa mampu membongkar dan memasang sistem kemudi Tipe Recirculating Ball 

 Siswa mampu memperbaiki dan memeriksa sistem kemudi. Tipe Recirculating Ball 
 
2. Keselamatan kerja  

 Perhatikan langkah kerja saat pembongkaran maupun perakitan.  

 Gunakan peralatan yang sesuai.  

 Melakukan pekerjaan praktek sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).  
 
3. Alat dan bahan  

 Unit sistem kemudi  

 Tool set  

 Tang  

 Obeng + / -  

 Majun ( lap)  

 Snap ring  

 

4. Dasar Teori  
SISTEM KEMUDI RECIRCULATING BALL 

Sistem kemudi berfungsi untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan.  Bila roda kemudi 
diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putar ini 
sehingga dihasilkan momen yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage.  

Tipe sistem kemudi yang digunakan tergantung dari model mobil. Tipe yang digunakan sekarang adalah recirculating ball 
dan rack & pinion, khusus untuk mobil penumpang seperti ditunjukkan pada gambar dibawah.  
Tipe recirculating ball  
Terdapat banyak bola diantara worm shaft dan mur 
pada sector shaft.  
1. Roda kemudi  
2. Steering main shaft & column tube  
3. Roda gigi kemudi  
4. Persambungan kemudi  
5. Bola-bola baja  
6. Mur bola  
7. Sector shaft  
8. Worm shaft   

 
 
A. MELAKUKAN PEMBONGKARAN, PERBAIKAN, PENYETELAN STEERING GEAR TYPE RECIRCULATING BALL 

Lepas dan pasang komponen-komponen seperti pada gambar. 

 

1. Baut kopling 
2. Relay Rod 
3. Mur Pitman Arm 
4. Rumah Roda Gigi 

 

a) Pelepasan steering gear dari kendaraan menurut nomor urut seperti pada gambar di atas. 
(1) Buka mur pitman arm dan dengan menggunakan SST, lepaskan ujung tie rod dari pitman arm. 

 
b) Pelepasan komponen-komponen steering gear menurut nomor urut seperti pada gambar berikut : 



 
 

 

(1) Buka pitman arm dengan SST 
 

 

 

(2) Buka tutup ujung dan poros sektor Buang oli dari rumah roda gigi 
sebelum membuka poros sektor 
 

 

 

(3) Kendorkan mur pengunci dengan SS 
 

 

 

(4) Buka sekrup penyetel bantalan dengan SST 
 

 

 
c) Pemeriksaan Dan Perbaikan Komponen-Komponen Steering Gear 

 

(1) Poros Cacing Mur 

Jangan membongkar mur peluru dari poros utama kemudi. 

 

 



 

(2) Periksa keadaan perputaran dari mur Mur harus dapat 
berputar dengan lembut akibat berat sendiri. 

 

 

 

(3) Agar peluru tidak rusak, jangan memukul mur peluru pada 
ujung poros cacing. 

 

 

 

(4) Mengganti Outer Race Bantalan  
(a) Dengan menggunakan SST, buka outer race bantalan 

dan seal oli dari sekrup penyetel 
 

 

 

(b) Dengan menggunakan SST, pasang outer race 
bantalan. 

(c) Dengan menggunakan SST, pasang seal oli. 
 

 

 

(d) Dengan menggunakan SST, buka outer race bantalan 
rumah roda gigi. 

 

 

 

(e) Dengan menggunakan SST, pasang outer race 
bantalan. 

 

 

 

(5) Jangan membongkar kapsul dari poros sektor 
 

 



 

(6) Ukur celah aksial poros sektor dan pilih sebuah thrust 
washer yang akan memberikan celah minimum antara poros 
sektor dan sekrup penyetel.  

Limit celah : 0,05 mm 

 

 

(a) Buka oil seal dengan obeng 
 

 

 

(b) Pasang oil seal baru dengan SST (09620 – 30010) No. 
2,6 

 

 

 
d) Pemasangan komponen-komponen steering gear sesuai nomor urut seperti pada gambar berikut : 

 
 

 

(1) Sebelum merakit, beri gemuk  serba guna pada bos, jarum dan 
oil seal . 

 

 



 

(2) Rakit sekrup pengatur bantalan dan stellah preload bantalan 
dengan mengencangkan sekrup sedikit demi sedikit dengan 
SST. Sebelum menyetel pre load, kencangkan terlebih dahulu 
mur sehingga bantalan dapat terpasang dengan baik. 

 

 

(3) Ukur pre load bantalan dengan kunci momen dan SST  
Pre load : 3 – 4 kgf-cm 

(a) Periksa bahwa kedua gerakan, kiri dan kanan adalah 
sama 

(b) Mur bulat ditahan sedikit sehingga tidak berputar. 
 

 

(4) Kencangkan mur pengunci dengan SST 

Setelah mur pengunci dikencangkan, perhatikan bahwa pre 

load bantalan tidak mengalami perubahan. 

 

 

(5) Tempatkan mur bulat dipertengahan gigi cacing dan masukkan 
poros sektor ke dalam rumah roda gigi. Usahakan agar mur 
bulat dan poros sektor berkaitan satu sama lain tepat di 
tengah-tengah gigi. 
 

 

 

(6) Putar skrup penyetel berlawanan dengan arah putaran jarum 
jam dan pasang tutup ujung poros sektor. Sebelum 
mengencangkan baut – baut  pengatur kendorkan terlebih 
dahulu sekrup dahulu sekrup sampai habis menggunakan 
obeng. 
 

 

 

(7) Tempatkan poros cacing pada posisi netral dan buatlah tanda 
pemasangan padanya. Untuk menentukan posisi netral, 
hitunglah jumlah putaran poros lalu kembalikan lagi setengah 
dari jumlah tersebut. 
 

 

 

(8) Atur preload keseluruhan dengan memutar sekrup pengatur. 
Kemudian ukur pre load dengan SST  
Pre load (starting) : Penambahan harga preload tanpa poros 

sektor : 3 – 4 kgf-cm 

 

 

(9) Stellah preload keseluruhan dengan memutar kapsul dengan 
SST, kemudian ukur beban mula dengan SST. Pre load : Tambah 
3 – 4 kgf-cm dari harga preload tanpa poros sektor. 
Pengukuran pre load harus dilakukan dengan poros cacing 
ditempatkan di tengah-tengah (posisi netral). 

 

 

(10) Kencangkan mur pengunci Setelah mur pengunci dikencangkan, 
perhatikan bahwa pre load tidak mengalami perubahan 

 

 



 

(11) Kencangkan mur pengunci dengan SST. Setelah 
mengencangkan mur pengunci, perhatikan bahwa pre load 
keseluruhan tidak mengalami perubahan. 

 

 

 

 

(12) Pasang pitman arm dan kencangkan mur sedikit. Luruskan 
tanda-tanda pemasangan yang ada pada pitman arm dan poros 
sektor. 

 

 

 

(13) Periksa backlash poros sektor. Tidak ada backlash dari poros 
sektor dalam daerah 100

o
 ke kiri dan ke kanan dari posisi 

neutral. 
 

 

 
e) Pemasangan steering gear pada kendaraan sesuai nomor urut seperti pada gambar berikut : 

 

 

(1) Isi oli roda gigi 
Kapasitas : 380 cc Tinggi oli : kurang dari 24 + 5 mm 

 

 

 

(2) Periksa gerak bebas roda kemudi. 

Gerak bebas roda kemudi : 0 – 30 mm 

 

 

 

 


