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ABSTRAKSI 

Rem adalah bagian penting dari kendaraan, yang berfungsi untuk 
memperlambat atau menghentikan kendaraan. Ada berbagai jenis rem 
yang memiliki karakteristik masing-masing. Tujuannya untuk menentukan 
kapasitas pengereman maksimum as roda depan dan  roda belakang 
dengan perbedaan kecepatan kendaraan. 

Analisis dilakukan dengan mengubah kecepatan kendaraan. Tetapi 
kecepatan dengan jarak berhenti yang sama, yang salah satu variasi 
kecepatan 50 km/jam, 60 km/jam, 70 km/jam, 80 km/jam, 90km/jam dan 
jarak berhenti adalah 50 meter. 

Dari perhitungan dinamika kendaraan pengereman, ditemukan 
bahwa Mobil Mini Truck Sang Surya kendaraan dengan kecepatan   90 
km/jam perlambatan adalah 3,470 m/s2 menghasilkan gaya tuas rem 
adalah 514.459 N pada kiri dan gaya tuas rem 439.173 N pada kanan, 
pada kecepatan 80 km/jam perlambatan adalah 3,086 m/s2 menghasilkan 
gaya tuas rem adalah 481.111 N pada kiri dan gaya tuas rem adalah 
410.705 N pada kanan, pada kecepatan 70 km/jam perlambatan adalah 
2,699 m/s2 menghasilkan gaya tuas rem adalah 447.428 N pada kiri dan 
gaya tuas rem adalah 381.951 N pada kanan, pada kecepatan 60 km/jam 
perlambatan adalah 2,316 m/s2 menghasilkan gaya tuas rem adalah 
414.241 N pada kiri dan gaya tuas rem adalah 353.621 N pada kanan, 
pada kecepatan 50 km/jam perlambatan adalah 1,929 m/s2 menghasilkan 
gaya tuas rem adalah 380.627 N pada kiri dan gaya tuas rem adalah 
324.925 N pada kanan. Gaya pada tuas rem adalah gaya yang harus 
dipenuhi oleh unit rem terkandung di dalam kendaraan tersebut. 

 

Kata kunci : System Pengereman, Kecepatan, Gaya Hambatan 

Pengereman 
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PENDAHULUAN 

 

Latar belakang 

Mobil Nasional atau Mobnas adalah mobil yang diproduksi oleh 

suatu negara dan diakui sebagai produk dalam negeri untuk digunakan 

oleh rakyatnya dan bahkan diekspor ke negara lain. Di Indonesia juga 

pernah memproduksi mobil untuk dijadikan mobil nasional pada 

pertengahan tahun 1990. Berikut akan membahas tentang 

perkembangan Mobil Nasional Indonesia “ESEMKA SANG SURYA”, 

yang berupa prototipe mobil jenis niaga (mini truk) merupakan produksi 

SMK Muhhamadiyah 2 Borobudur yang didukung oleh beberapa 

perguruan tinggi. 

Pada pembuatan penelitian ini secara spesifik membahas salah 

satu bagian utama dari komponen rem. Rem adalah salah satu 

komponen keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan salah satu 

impian bagi semua produsen dan konsumen kendaraan baik itu 

kendaraan roda empat (mobil) maupun roda dua (sepeda motor). 

Kenyamanan dan sistem keamanan kendaraan biasanya diprioritaskan 

untuk kendaraan roda empat (mobil), tidak demikian dengan kendaraan 

roda dua (sepeda motor) misalnya seperti ini : pada saat mobil dengan 



kategori mewah melaju dengan kencang, secara otomatis keempat roda 

akan menjadi miring beberapa derajat keluar dari body, hal ini 

dimaksudkan agar kestabilan mobil pada saat melesat akan terjaga.  

Kendaraan bermotor memiliki peralatan rem standar,  mempunyai 

kinerja yang baik jika tidak diikuti dengan pemeliharaan yang benar dan 

teratur kinerja rem akan memburuk. Ini akan terasa sekali selama 

pengereman diharapkan, seperti: 

- Pengereman waktu terlalu lambat, di mana kendaraan tidak 

dapat berhenti dengan cepat. 

- Ketidaksetaraan gaya pengereman pada setiap roda 

sehingga dihasilkan menurunkan stabilitas kendaraan. 

Melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis pengaruh 

kecepatan kendaraan yang menyebabkan gaya pengereman maksimum. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui maksimum 

pengereman  roda depan dan roda belakang pada mobil MINI TRUK 

ESEMKA dengan kecepatan kendaraan 50 km / jam, 60 km / jam, 70 km / 

jam, 80 km / jm, 90 km / jm. 

 

 

 



 

Tinjauan Pustaka 

Hardjanto (2000) pada dasarnya transfer beban dinamis ke 

kendaraan yang disebabkan oleh gaya inersia dan gaya sentrifugal yang 

terjadi saat pengereman, dan adanya perpindahan beban dinamis 

mengubah gaya normal pada semua roda dan gaya normal digunakan 

untuk menganalisis besarnya tekanan pengereman yang dibutuhkan dan 

dinamis beban mentransfer sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain: awal kecepatan, kekuatan dan lokasi kargo, dan kondisi jalan. 

Eri Winardi (2010) berisi desain proses kinerja rem. Penelitian ini 

secara khusus membahas perhitungan porosdan bantalan sistem 

sebagai komponen hasil tes rem rigdan perhitungan untuk momen lentur 

geser poros materi dan sementara tegangan yang sebenarnya karena 

desain beban pada poros dan bantalan hidup. Rem adalah salah satu 

komponen penting dari kendaraan digunakan untuk turun dan 

menghentikan kecepatan. Kinerja pengereman adalah fungsi gesekan 

antara rem dengan permukaan drum atau diskrem. Sebagai akibat dari 

gesekan, panas dan keausan terjadi. Selain itu, panas yang dihasilkan 

gesekan dibuang kelingkungan. Salah satu parameter yang harus 

diperhatikan dalam rem adalah kinerja rem. 

Teguh Widodo (2004) percobaan, menganalisis usia ketika 

kendaraan rem menggunakan rem cakram di roda depan dan drum rem 



pada poros belakang dan rem jika rem depan dan belakang 

menggunakan rem cakram dan as roda depan dan rem belakang drum 

dan menggunakan besarnya pengereman gaya pengereman yang 

dibutuhkan dalam kendaraan. Dalam mobil biasanya di pasang dari dua 

jenis sistem rem yaitu hidrolik sistem dan mekanik sistem. Sistem hidrolik 

yang dipasang di semua roda dan digunakan sebagai main rem, yang 

pada saat mobil dalam keadaan berjalan, sistem rem mekanik dipasang 

pada roda belakang saja dan digunakan pada saat mobil berhenti atau 

kondisi diparkir. Mobil penumpang jenis rem biasanya digunakan untuk 

roda depan adalah jenis rem cakram dan roda belakang drum rem. 

Kecenderungan untuk mobil sekarang menggunakan rem cakram pada 

semua roda terutama di kelas sedan. Kendaraan baru memiliki rem 

standar peralatan yang memiliki kinerja yang baik. Tapi jika tidak diikuti 

oleh perawatan yang tepat dan teratur, kinerja rem akan memburuk. Hal 

ini akan terasa sama sekali ketika pengereman permintaan diharapkan 

seperti: waktu terlalu lambat pengereman, dimana kendaraan tidak dapat 

berhenti dengan cepat, dan ketidaksamaan gaya pengereman pada 

setiap roda, sehingga stabilitas kendaraan menurun. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2013 yang berlokasi 

di SMK Muhammadiyah 2 Borobudur, Magelang. Penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengambil gambar mobil Mini Truck Sang Surya dengan 



cara difoto, mengukur panjang as roda depan dan as roda belakang, 

mengukur lebar roda kanan dan roda kiri, mengukur tinggi kendaraan dan 

mengukur lebar jari-jari roda. Selanjutnya menimbang kendaraan, dengan 

cara mendongkrak kendaraan kemudian disetiap bawah roda diberi 

timbangan yang berkapasitas 500 Kg, kemudian kendaraan diturunkan 

dari dongkrak secara perlahan sehingga timbangan menunjukkan berapa 

berat satu satu roda kendaraan, menentukan kecepatan,  selanjutnya 

perhitungan analisis dari kecepatan yang berbeda yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan dengan formula yang tersedia dan hasilnya akan 

menentukan hasil dari panas yang disebabkan oleh gesekan antara pad 

dan disc atau drum rem untuk menentukan pengereman kapasitas 

kekuatan dan kecepatan karena gesekan yang disebabkan dalam 

kecepatan tertentu. Data telah dianalisa perhitungan untuk menghasilkan 

angka-angka dalam bentuk tabel dan akan disimulasikan dalam grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagram alir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Gambar 4.7. Gaya Hambatan Putaran 

Dari grafik di atas dapat di simpulkan bahwa gaya pada saat 

pengereman mengalami peningkatan pada saat pengereman. Pada 

kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 Km/jam menghasilkan gaya 

hambatan putaran 129.039 N, sedangkan pada kecepatan 60 km/jam 

kendaraan mengalami peningkatan pada gaya hambatan putaran 

sebesar 129.342 N. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan 80 

km/jam menghasilkan gaya hambatan putaran sebesar 130.142 N, 

sedangkan pada kecepatan 90 km/jam kendaraan mengalami 

peningkatan gaya hambatan sebesar 130.632 N. Jadi dapat 
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disimpulkan bahwa gaya hambatan putaran mengalami peningkatan 

pada saat pengereman.  

 

Gambar 4.8. Gaya Hambatan Aerodinamis 

 

Dari grafik di atas dapat di simpulkan bahwa gaya pada saat 

pengereman mengalami peningkatan pada saat pengereman. Pada 

kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 Km/jam menghasilkan gaya 

hambatan aerodinamis 130.458 N, sedangkan pada kecepatan 60 

km/jam kendaraan mengalami peningkatan pada gaya hambatan 

aerodinamis sebesar 187.91 N. Pada kendaraan yang mempunyai 

kecepatan 80 km/jam menghasilkan gaya hambatan aerodinamis 

sebesar 333.851 N, sedangkan pada kecepatan 90 km/jam kendaraan 

mengalami peningkatan gaya hambatan aerodinamis sebesar 422.615 

N. Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya hambatan aerodinamis 

mengalami peningkatan pada saat pengereman.  
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Gambar 4.9 Pengereman 

 

Dari grafik di atas dapat di simpulkan bahwa gaya pada saat 

pengereman mengalami peningkatan pada saat pengereman. Pada 

kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 Km/jam menghasilkan gaya 

hambatan perlambatan 1.929    ⁄ , sedangkan pada kecepatan 60 

km/jam kendaraan mengalami peningkatan pada gaya hambatan 

perlambatan sebesar 2.316    ⁄ . Pada kendaraan yang mempunyai 

kecepatan 80 km/jam menghasilkan gaya hambatan perlambatan 

sebesar 3.086    ⁄ ,  sedangkan pada kecepatan 90 km/jam kendaraan 

mengalami peningkatan gaya hambatan perlambatan sebesar 3.47    ⁄ . 

Jadi dapat disimpulkan bahwa gaya hambatan perlambatan mengalami 

peningkatan pada saat pengereman. 
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Gambar 4.16. Gaya Tuas Rem Kiri 

 

Dari grafik di atas dapat di simpulkan bahwa gaya pada saat 

pengereman mengalami peningkatan pada saat pengereman. Pada 

kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 Km/jam menghasilkan gaya 

tuas rem kiri 410.508 N, sedangkan pada kecepatan 60 km/jam 

kendaraan mengalami peningkatan pada gaya tuas rem kiri sebesar 

450.107 N. sedangkan pada kecepatan 70 km/jam mengalami 

peningkatan pada gaya tuas rem kiri 489,108 N sedangkan pada 

kendaraan yang mempunyai kecepatan 80 km/jam menghasilkan gaya 

tuas rem kiri sebesar 528.912 N, sedangkan pada kecepatan 90 km/jam 

kendaraan menghasilkan gaya tuas rem kiri 568.204 N. Jadi gaya 

pergerakan pada tuas rem kiri mengelami peningkatan pada saat 

pengereman. 
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Gambar 4.17. Gaya Tuas Rem Kanan 

Dari grafik di atas dapat di simpulkan bahwa gaya pada saat 

pengereman mengalami peningkatan pada saat pengereman. Pada 

kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 Km/jam menghasilkan gaya 

tuas rem kanan 350.434 N, sedangkan pada kecepatan 60 km/jam 

kendaraan mengalami peningkatan pada gaya tuas rem kanan sebesar 

384,238 N. sedangkan pada kecepatan 70 km/jam mengalami 

peningkatan pada gaya tuas rem kanan 417.531 N sedangkan pada 

kendaraan yang mempunyai kecepatan 80 km/jam menghasilkan gaya 

tuas rem kanan sebesar 451,510 N, sedangkan pada kecepatan 90 

km/jam kendaraan menghasilkan gaya tuas rem kanan 485,052 N. Jadi 

gaya pergerakan pada tuas rem kanan mengelami peningkatan pada 

saat pengereman 

 

 

350 

384,238 

417,531 

451,51 

485,052 

300

350

400

450

500

40 60 80 100

G
ay

a 
Tu

as
 R

e
m

 K
an

an
 (

 N
 )

 

Kecepatan Kendaraan ( Km/jam ) 

Gaya Tuas Rem Kanan 

Gaya Tuas Rem
Kanan



KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data di atas, dapat menarik beberapa 

kesimpulan dari analisis perhitungan  tersebut: 

1. Adanya peningkatan gaya pada kendaraan saat pengereman.  

a. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 km/jam 

menghasilkan gaya hambatan putaran 129.039 N, 

sedangkan pada kecepatan 60 km/jam kendaraan 

mengalami peningkatan pada gaya hambatan putaran 

sebesar 129.342 N,sedangkan pada kecepatan 70 

km/jam mengalami peningkatan pada gaya hambatan 

putaran 129.713 N sedangkan pada kendaraan yang 

mempunyai kecepatan 80 km/jam menghasilkan gaya 

hambatan putaran sebesar 130.142 N, sedangkan pada 

kecepatan 90 km/jam kendaraan mengalami peningkatan 

gaya hambatan putaran sebesar 130.632 N 

b. mengalami peningkatan gaya hambatan aerodinamis 

sebesar 422.615 N. Pada kendaraan yang mempunyai 

kecepatan 50 Km/jam menghasilkan gaya hambatan 

aerodinamis 130.458 N, sedangkan pada kecepatan 60 

km/jam kendaraan mengalami peningkatan pada gaya 

hambatan aerodinamis sebesar 187.91 N sedangkan 

pada kecepatan 70 km/jam mengalami peningkatan pada 



gaya hambatan aerodinamis 255.539 N sedangkan pada 

kendaraan yang mempunyai kecepatan 80 km/jam 

menghasilkan gaya hambatan aerodinamis sebesar 

333.851 N, sedangkan pada kecepatan 90 km/jam 

kendaraan mengalami peningkatan pada gaya hambatan 

aerodinamis sebesar 422.615 N 

c. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 Km/jam 

menghasilkan perlambatan 1.929    ⁄ , sedangkan pada 

kecepatan 60 km/jam kendaraan mengalami peningkatan 

pada perlambatan sebesar 2.316    ⁄ . sedangkan pada 

kecepatan 70 km/jam mengalami peningkatan pada 

perlambatan 2.699  
  ⁄ sedangkan pada kendaraan 

yang mempunyai kecepatan 80 km/jam menghasilkan 

perlambatan sebesar 3.086    ⁄ ,  sedangkan pada 

kecepatan 90 km/jam kendaraan mengalami peningkatan 

perlambatan sebesar 3.47    ⁄ . 

d. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 Km/jam 

menghasilkan gaya tuas rem kiri 410.508 N, sedangkan 

pada kecepatan 60 km/jam kendaraan mengalami 

peningkatan pada gaya tuas rem kiri sebesar 450.107 N. 

sedangkan pada kecepatan 70 km/jam mengalami 

peningkatan pada gaya tuas rem kiri 489,108 N 

sedangkan pada kendaraan yang mempunyai kecepatan 



80 km/jam menghasilkan gaya tuas rem kiri sebesar 

528.912 N, sedangkan pada kecepatan 90 km/jam 

kendaraan menghasilkan gaya tuas rem kiri 568.204 N. 

e. Pada kendaraan yang mempunyai kecepatan 50 Km/jam 

menghasilkan gaya tuas rem kanan 350.434 N, 

sedangkan pada kecepatan 60 km/jam kendaraan 

mengalami peningkatan pada gaya tuas rem kanan 

sebesar 384,238 N. sedangkan pada kecepatan 70 

km/jam mengalami peningkatan pada gaya tuas rem 

kanan 417.531 N sedangkan pada kendaraan yang 

mempunyai kecepatan 80 km/jam menghasilkan gaya 

tuas rem kanan sebesar 451,510 N, sedangkan pada 

kecepatan 90 km/jam kendaraan menghasilkan gaya 

tuas rem kanan 485,052 N. 

2. Analisis kestabilan kendaraan mini truck sang surya dapat 

meningkatkan gaya-gaya pada saat pengereman. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK 

Muhammadiyah 02 Borobudur, maka dapat disarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 



1. Perawatan yang tepat dan teratur harus dilakukan pemilik 

pengguna kendaraan dalam rangka untuk mendapatkan 

performa kendaraan yang baik. 

2. Terjadinya kunci roda saat pengereman harus dihindari, 

karena menyebabkan kendaraan sulit dikendalikan dan ini 

akan membahayakan keselamatan selama berkendara. 

Untuk perangkat yang ABS (anti braking system kunci) 

diperlukan untuk keamanan dan kenyamanan kendaraan. 

3. Penulis berharap untuk bereksperimen, sehingga hasil 

percobaan yang dilakukan dapat dibandingkan dengan hasil 

analisis telah dilakukan. 
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