
Jobsheet 
 

Membongkar Sistem Kemudi Tipe Rack And Pinion 
 

1. Tujuan  

 Siswa mengenal komponen sistem kemudi Tipe Rack and Pinion 

 Siswa memahami cara kerja sistem kemudi Tipe Rack and Pinion  

 Siswa mampu membongkar dan memasang sistem kemudi Tipe Rack and Pinion 

 Siswa mampu memperbaiki dan memeriksa sistem kemudi. Tipe Rack and Pinion 
 
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 TIPE RACK & PINION  

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.  

 

Sistem kemudi rack and pinion Mengubah gerak rotasi 
roda kemudi menjadi gerak ke kanan atau ke kiri 
steering rack. Konstruksinya sederhana dan ringan. 
Kemudi menjadi kokoh, dan respon roda kemudi 
sangat cepat.  
1. Roda kemudi  
2. Steering main shaft & column tube  
3. Roda gigi kemudi  
4. Rumah steering rack  
5. pinion  
6. Rack  

 

  
5. Langkah Kerja  
1) MELAKUKAN PEMBONGKARAN, PERBAIKAN DAN PENYETELAN STEERING GEAR TYPE RACK DAN PINION. 

Komponen-komponen steering gear type rack dan pinion seperti gambar berikut : 

 



a) PEMBONGKARAN KOMPONEN-KOMPONEN STEERING GEAR TIPE RACK DAN PINION 
 

 

(1) Jepitkan rumah gigi (gear housing) pada ragum Dengan menggunakan 
SST, pegang gear housing pada ragum. 

Catatan : 
 sebelum membongkar, bersihkan dahulu kotorankotoran, 

minyak dan lain-lain. 

 Rack housing terbuat dari alumunium, pastikan agar 
menggunakan SST dan jepitkan pada ragum. 

 

(2) Lepaskan tie rod 

(1) Longgarkan mur pengunci dan berikan tanda pada tie road 
dan ujung rack. 

(2) Lepaskan tie road dan mur penguncinya 

 

(3) Lepaskan Rack Boot 
a. Lepaskan mur pengunci dan kleman-kleman 
b. Lepaskan rack boot Berhati-hati agar rack boot tidak tergores 
c. Berikan tanda pada boot kiri dan kanan 

 

(4) Lepaskan rack end dan claw Washer 
a. Dengan menggunakan palu dan obeng atau pahat, 

longgarkan bagian claw washer dan dilipat 

 Hindarkan pukulan pada rack 

 Beri tanda pada ujung rack kiri dan kanan 
b. Dengan menggunakan SST,lepaskan rack end 
c. Lepaskan claw washer 

 

(5) Lepaskan Mur pengunci rack guide spring cap. 

Dengan menggunakan SST, lepaskan mur pengunci rack guide spring 

cap. Karena mur penguncinya tipis dan berbentuk bundar, berhati-hati 

agar kunci SST tidak terpeleset dan keluar. 

 

(6) Lepaskan rack guide spring cap 

Dengan menggunakan SST, lepaskan rack guide spring cap. 

(7) Lepaskan spring dan rack guide 

Bila rack guide melekat keras karena gemuk dan sulit dilepaskan, 

tariklah dengan tang. 

 

(8) Lepaskan mur pengunci pinion bearing adjusting screw 

Dengan menggunakan SST, lepaskan mu pengunci pinion bearing 

adjusting screw. 

 

(9) Lepaskan pinion bearing adjusting screw 

Dengan menggunakan menggunakan SST, lepaskan pinion bearing 

adjusting screw. 

 

(10) Lepaskan pinion dengan bearing atas 

Berhati-hati agar tidak merusak alur-alurnya 

a. Tarik sepenuhnya rack dari housing dan luruskan bagian rack 
yang berlekuk dengan pinion. 

b. Lepaskan pinion bersama-sama dengan bearing bagian atas. 



 

(11) Lepaskan rack 

Lepaskan rack dari sisi pinion tanpa memutarkannya. Bila rack ditarik 

dari sisi tube, ada kemungkinan bushing akan rusak oleh gigi-gigi rack. 

Keluarkan rack dengan arah seperti terlihat pada gambar (sisi housing) 

tanpa memutarnya. 

 

b) PEMERIKSAAN DAN PENGGANTIAN KOMPONEN-KOMPONEN STEERING GEAR RACK DAN PINION 
 

(1) Periksa Rack 
(a) Periksa kebengkokan rack, kausan gigi-gigi atau kerusakan. 

Kebengkokan maksimum : 0,3 mm (0,012 in) 

(b) Periksa permukaan belakangnya terhadap kerusakan dan 
keausan. Bila keadaannya rusak gantilah. Jangan 
menggunakan sikat kawat pada saat membersihkan. 
 

 
(2) Ganti bearing bagian atas pinion 

(a) Dengan menggunakan SST, lepaskan bearing bagian atas. 
(b) Dengan menggunakan SST, pasang bearing atau yang baru. 
(c) Berhati-hati terhadap arah bearing. Bagian yang mempunyai 

seal harus berada di bawah (sisi gigi) 

 
(3) Penggantian bearing bagian bawah pinion 

(a) Panaskan pinion housing sampai di atas 80
o
C (176oF).  

(b) Pukul rack housing dengan palu plastik untuk melepas 
bearing.  

(c) Panaskan rack housing sampai di atas 80oC (176oF) 
(d) Dengan menggunakan SST, pasanglah bearing bawah yang 

baru. Perhatikan arah bearing. 
 

 

 
(4) Ganti rack bushing 

(a) Dengan menggunakan obeng, longgarkan ketiga bushing 
claw dan lepaskan rack bushing dari rack. 
 
 
 
 
 

(b) Pastikan bahwa lubang tube tidak tersumbat oleh gemuk. 
Bila lubang tube tersumbat oleh gemuk, tekanan boot akan 
berubah setelah dirakit dan handlenya diputar. 
 
 
 
 

(c) Pasangkan bushing baru ke dalam rack housing, dan 
luruskan ketiga lubangnya. 

 

 

 

 

 
(5) Ganti pinion oil seal 

(a) Dengan menggunakan SST, lepaskan pinion oil seal. 
 

(b) Dengan menggunakan SST, masukkan oil seal baru sampai 
menonjol 0,5 mm (0,020 in). 

 

  



 
 

c) PEMASANGAN KEMBALI KOMPONEN-KOMPONEN STEERING GEAR RACK DAN PINION. 

 

 

(1) Berikan Gemuk 
(2) Pasangkan rack ke dalam rack housing 

(a) Dari sisi pinion, pasangkan ke dalam rack housing. 
(b) Tepatkan posisi lekuk rack sedemikian rupa sehingga pinion 

dapat dipasang ke dalamnya. 
(d) Luruskan bagian potongan rack dengan pinion. 

 

(3) Pasangkan pinion ke dalam housing Pastikan bahwa ujung pinion 
masuk tepat pada bearing bawah. 
 

(4) Pasang pinion bearing Adjusting screw 
(a) Berikan sealant pada 2 atau 3 ulir 
(b) Dengan menggunakan SST,pasang pinion bearing adjusting 

screw. 
 

 

 

(5) Setel pinion preload 
(a) Tepatkan bagian potongan rack dengan pinion. 
(b) Dengan menggunakan SST, keraskan pinion bearing 

adjusting screw hingga momen pinion 3,7 kgf cm (3,2 in-lb. 
0,4 N-m) 

(c) Dengan menggunakan SST, longgarkan pinion bearing 
adjusting screw hingga momen pinion 2,3-3,3 kgfcm (2,0-
2,9 in-lb, 0,2-0,3 N-m) Preload (berputar) : 2,3-3,3 kgf-cm 
(2,0-2,9 in-lb, 0,2-0,3 N-m) 



 

(6) Pasang mur pengunci pinion bearing adjusting screw. 
(a) Berikan sealant pada 2 atau 3 ulir mur pengunci. 
(b) Dengan menggunakan SST, pasangkan mur pengunci.  

Momen : 930 kgf-cm (67ft-lb, 91 N-m) Gunakan kunci 

momen dengan panjang fulcrum 42,5 cm (6,732 in) 

(c) Periksa kembali pinion preload. Bila keadaannya tidak 
tepat, setel kembali Preload (berputar) : 2,3-3,3 kgf-cm 
(2,0-2,9 in-lb, 0,2-0,3 N-m) Bila tidak sesuai dengan 
standard, perbaiki pada saat memasang bearing. 
 

 

(7) Pasangkan rack guide dan pegas 

Catatan : berikan gemuk pada bagian yang bergesekan, disamping, 

dibelakang dan pada permukaannya. 

(8) Pasang rack guide spring cap (tutup pegas) 
(a) Berikan sealant pada 2 atau 3 ulir cap. 
(b) Singgungkan rack dengan pinion. 
(c) Dengan menggunakan SST, pasangkan sementara, rack 

guide spring cap. 

 

(9) Stel total preload 
(a) Dengan menggunakan SST, keraskan rack guide spring cap. 

Momen : 50 kgf-cm (43 in.lb,4,9 N-m) 
(b) Putarkan pinion shaft sekali atau dua kali kekiri dan ke 

kanan 
(c) Dengan menggunakan SST, hitung putaran total pinion dan 

putar balik pinion setengah dari jumlah putaran itu.  
(d) Dengan menggunakan SST, sambil secara bertahap 

longgarkan rack guide spring cap, ukur dan setel 
preloadnya. Preload (berputar) : 10 – 13 kgf-cm (8,7-11,3 
in-lb,1,0-1,3 N-m) Pada saat mengukur preload, ukurlah 
dalam jarak satu putaran pada kedua arah dari posisi 
netral.  

 

(10) Pasang mur pengunci spring cap 
(a) Berikan sealant pada 2 atau 3 ulir mur pengunci. 
(b) Dengan menggunakan SST, kencangkan mur pengunci 

dengan momen. 
Momen : 6790 kgf-cm (41 ft-lb, 56 N-m) Gunakan kunci 

momen dengan panjang fulcrum 34 cm (13, 39 in) 

(c) Periksa kembali total pre load. 
 

 

(11) Pasang rack end dan claw washer 

(a) Pasang claw washer yang baru Luruskan kuku-kuku claw 
washer dengan alur pada rack. 

(b) Dengan menggunakan SST, pasang rack end dan keraskan 
dengan momen. Momen : 730 kgf-cm (53 ftlb,  72 N-m) 
Gunakan kunci momen dengan panjang fulcrum 43 cm (13,39 
in). 

(c) Matikan claw washer Berhati-hati agar tidak memukul rack. 

 

 

(12) Pasang rack boot 

(a) Pasang rack boot  

Catatan : 

 Boot kiri dan kanan tidak sama, jadi periksalah dulu 
sebelum memasang (boot pada sisi tube tirus). 

 Berhati-hati jangan sampai boot rusak atau terpuntir. 

(b) Pasang kleman dan klip 

Mulut klip menghadap keluar seperti pada gambar agar tidak 



 

merusak boot. 

 

 

(13) Pasang tie rod 
(a) Putar mur pengunci dan tie rod pada rack end hingga 

tandanya lurus. 
(b) Setelah menyetel toe-in, keraskan mur pengunci dengan 

kunci momen.  
Momen : 570 kgf-cm  (41 ft-lb, 56 N-m) Pastikan bahwa 

panjang tie rod kiri dan kanan adalah sama. (Jarak antara tie 

rod end ball dengan rack end harus sama A = B) 

 

 

 


