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ABSTRAK 
Sistem Pengereman adalah salah satu bagian yang paling penting bagi kinerja mobil atv. Rem 

merupakan suatu sistem yang bekerja untuk mengontrol, memperlambat, menghentikan 

perputaran pada roda. Metode yang digunakan adalah melakukan perhitungan Jarak Pengeraman 

dan Gaya Pengereman,dengan Tiga variasi yaitu menggunakan Beban 55 kg,110 kg,dan 165 kg 

jarak tempuh 100 m,200 m,300m. Dari kesimpulan dan hasil  Jarak Pengereman pada beban 55 kg 

dengan jarak 100 m adalah 2,31 m, pada jarak 200 m adalah 2,97 m,sedangkan pada jarak 300 m 

adalah 3,4 m. jarak pengereman pada beban 110 kg dengan jarak 100 m adalah 2,54 m, pada jarak 

200 m adalah 3,09 meter,dan pada jarak 300 m adalah 3,46 m.Sedangkan jarak pengereman pada 

beban 165 kg dengan jarak 100 m adalah 3,14 m, pada jarak 200 meter adalah 4,21 m, dan pada 

jarak 300 m adalah 4,60 m.Gaya pengereman yang dihasilkan pada beban 55 kg dengan jarak 100 

m adalah 334,87 N, pada jarak 200 m adalah 406,66 N, dan pada jarak 300 m adalah 433,30 N. 

Gaya pengereman yang dihasilkan pada beban 110 kg dengan jarak 100 m adalah 509,18 N, pada 

jarak 200 m adalah 536,82 N, dan pada jarak 300 m adalah 721,35 N. sedangakan Gaya 

pengereman yang dihasilkan pada beban 165 kg dengan jarak 100 m adalah 691,26 N, pada jarak 

200 m adalah 647,65 N,sedangkan pada jarak 300 m adalah 747,16 N. 

 

Kata Kunci: Jarak pengeraman, Gaya Pengereman. 

 

PENDAHULUAN 

Di zaman modern ilmu pengetahuan 

dan teknologi semakin berkembang dan 

seiring dengan perkembangan serta 

kemajuan di bidang industri terutama dalam 

bidang permesinan berbagai alat di ciptakan 

untuk mempermudah dan menambah 

kenyamanan manusia dalam mencukupi 

kebutuhannya. Teknologi yang semakin maju 

membuat masyarakat mulai dari kalangan 

bawah hingga kalangan atas akan 

membutuhkan teknologi yang berfungsi pada 

tempatnya masing – masing. Teknologi 

diciptakan dengan penggunaannya masing – 

masing, baik penggunaan di kota besar 

maupun di pedesaan dengan medan – medan 

yang sulit di lalui motor pada umumnya. 

Salah satu adalah jenis penggerak mula yang 

digunakan yaitu motor ATV. ATV adalah 

sebuah sepeda motor yang memiliki empat 

roda. ATV biasanya digunakan untuk 

pertanian atau rekreasi. Rodanya didesign 

sedikit besar dan tinggi. ATV ini terkenal 

dengan kendaraan yang bisa melalui segala 

medan. ATV ini mudah di kemudikan dalam 

kondisi jalan basah, naik, atau turunan bukit. 

Dengan kekuatannya ATV ini dia bisa 

melewati medan medan yang tidak bisa 

dilewati sepeda motor biasa. 



 

Saat ini ATV telah berkembang 

dengan sangat pesat karena dalam dunia 

otomotif, kompetitif membutuhkan sebuah 

ATV yang memiliki performa mesin yang 

maksimal sehingga dapat berjalan dengan 

cepat pada saat dipacu dengan kecepatan 

maksimal tanpa mengurangi keamanan dan 

kenyaman bagi pengemudi itu sendiri. Untuk 

mendapatkan hal tersebut, 

seorang mekanik haruslah selalu 

melakukan pembaharuan atau perbaikan-

perbaikan pada ATV baik itu dari segi mesin, 

rangka, sistem kendali (sistem kemudi), 

pengereman, dan lain-lainnya 

Sistem Pengereman adalah salah satu 

bagian yang paling penting bagi kinerja 

mobil atv. Rem merupakan suatu sistem yang 

bekerja untuk mengontrol, memperlambat, 

menghentikan perputaran pada roda. Prinsip 

kerja Rem adalah merubah energi kinetik 

menjadi panas dengan cara menggesekkan 

piringan ( Brake Disc/ rotor) dengan kampas 

Rem (Brake Pad) pada saat  kedua komponen 

tersebut berkontak. 

Adapun rem yang digunakan harus 

memenuhi syarat  sebagai berikut ( dapat 

bekerja dengan baik dan cepat, dapat 

dipercaya dan mempunyai daya tekan yang 

cukup,mudah diperiksa dan distel). 

Walaupun sistem rem itu sangat 

penting ,namun banyak diantara masyrakat 

umum belum memahami dan mengerti  

fungsi,dan cara kerja dan jenis jenis rem 

tersebut. Oleh kerena itu saya membuat 

proposal ini bertujuan untuk 

memperkenalkan fungsi, cara kerja, dan 

jenis-jenis rem itu sendiri. Dengan adanya 

proposal ini diharapkan kita bisa lebih 

mengenal fungsi ,cara kerja,dan jenis-jenis 

rem serta bisa menambah dan memperluas 

wawasan kita terutama mengenai sistem 

pengereman. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah melakukan perhitungan 

Jarak Pengeraman dan Gaya 

Pengereman,dengan Tiga variasi yaitu 

menggunakan Beban 55 kg,110 kg,dan 165 

kg dengan jarak tempuh 100 m,200 m,300m. 

 

PARAMETER PENELITIAN DAN 

VARIABEL BEBAS 

Parameter  penelitian 

1.  Jarak Pengereman (m) 

2.  Gaya Pengereman (N) 

Variabel bebas Penelitian  

1. Jarak Tempuh 100 m, 200 m, 300 m. 

 

ANALISA DATA DAN HASIL 

PENELITIAN  

Tabel 1 Pengujian Akselerasi Gaya 

Pengereman Beban 55 kg  

 

 

Gambar 1 Pengujian Gaya Pengereman 

Beban 55 kg 

Hasil pengujian akselerasi gaya 

pengereman beban 55kg dapat dlihat ditabel 



 

pengujian tersebut bahwa pengujian pertama 

dengan berat 55 kg dengan putaran mesin 

240.08 rpm jarak tempuh 100 

m,menghasilkan Jarak berhenti 2,31 m, 

waktu tempuh 7,11 det, dan waktu berhenti 

8,55 det. Sedangkan pada putaran mesin 

292,20 rpm pada jarak 200 m, menghasilkan 

jarak berhenti 2,97 m, waktu tempuh 9,13 

det, dan waktu berh enti 9,45 det. Dan pada 

365,12 rpm dengan jarak 300 m 

menghasilkan jarak berhenti 3,40 m, waktu 

tempuh 11,20 det, dan waktu berhenti 12,01 

det. 
 

Tabel 2 Pengujian Akselerasi Gaya 

Pengereman Beban 110 kg 

 
 

 
Gambar 2 Pengujian Akselerasi Gaya 

Pengereman Beban 110 kg 

 Hasil pengujian akselerasi gaya 

pengereman beban 110kg dapat dlihat ditabel 

4.1.2. pengujian tersebut bahwa pengujian 

pertama dengan berat 110 kg dengan putaran 

mesin 230.05 rpm jarak tempuh 100 

m,menghasilkan Jarak berhenti 2,54 m, 

waktu tempuh 7,45 det, dan waktu berhenti 

9,23 det. Sedangkan pada putaran mesin 2,65 

rpm pada jarak 200 m, menghasilkan jarak 

berhenti 3,09 m, waktu tempuh 10,11 det, dan 

waktu berhenti 12,09 det. Dan pada 325,09 

rpm dengan jarak 300 m menghasilkan jarak 

berhenti 3,46 m, waktu tempuh 13,22 det, dan 

waktu berhenti 14,05 det. 

 

Tabel 3Pengujian Akselerasi Gaya 

Pengereman Beban 165 kg 

 
 

 
Gambar 3 Pengujian Akselerasi Gaya 

Pengereman Beban 165 kg 

Hasil pengujian akselerasi gaya 

pengereman beban 165 kg dapat dlihat 

ditabel 4.1.3. pengujian tersebut bahwa 

pengujian pertama dengan berat 165 kg 

dengan putaran mesin 155,01 rpm jarak 

tempuh 100 m,menghasilkan Jarak berhenti 

3,14 m, waktu tempuh 7,60  det, dan waktu 

berhenti 9,57 det. Sedangkan pada putaran 



 

mesin 178,30 rpm pada jarak 200 m, 

menghasilkan jarak berhenti 4,21 m, waktu 

tempuh 12,10 det, dan waktu berhenti 14,09 

det. Dan pada 210,47 rpm dengan jarak  300 

m,menghasilkan jarak berhenti 4,60 m, 

waktu tempuh 14,40 det, dan waktu berhenti 

15,17 det. 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil Penelitian dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jarak Pengereman pada beban 55 kg dengan 

jarak 100 meter adalah 2,31 meter, pada jarak 

200 meter adalah 2,97 meter,sedangkan pada 

jarak 300 meter adalah 3,4 meter. jarak 

pengereman pada beban 110 kg dengan jarak 

100 meter adalah 2,54 meter, pada jarak 200 

meter adalah 3,09 meter,dan pada jarak 300 

meter adalah 3,46 meter. Sedangkan jarak 

pengereman pada beban 165 kg dengan jarak 

100 meter adalah 3,14 meter, pada jarak 200 

meter adalah 4,21 meter, dan pada jarak 300 

meter adalah 4,60 meter. 

2. Gaya pengereman yang dihasilkan pada 

beban 55 kg dengan jarak 100 meter adalah 

334,87 N, pada jarak 200 meter adalah 

406,66 N, dan pada jarak 300 meter adalah 

433,30 N. Gaya pengereman yang dihasilkan 

pada beban 110 kg dengan jarak 100 meter 

adalah 509,18 N, pada jarak 200 meter adalah 

536,82 N, dan pada jarak 300 meter adalah 

721,35 N. sedangakan Gaya pengereman  

yang dihasilkan pada beban 165 kg dengan 

jarak 100 meter adalah 691,26 N, pada jarak 

200 meter adalah 647,65 N,sedangkan pada 

jarak 300 meter adalah 747,16 N. 
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