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ABSTRAK 

 

 

 

Kampas rem merupakan salah satu komponen penting dalam kendaraan

yang digunakan untuk menurunkan dan memberhentikan kecepatan. Kinerja

pengereman adalah sebuah fungsi  gesekan antara kampas rem dengan

permukaan  tromol atau piringan rem. Akibat dari gesekan itu, panas dan

keausan terjadi. Selanjutnya panas yang dihasilkan gesekan ini dibuang ke

sekelilingnya. Salah satu parameter yang harus diperhatikan dalam kampas rem

adalah kinerja kampas rem. Kinerja kampas rem ini akan bisa diukur jika ada

alat (rig) uji. Tugas Akhir ini berisi tentang proses rancang bangun rig uji kinerja

kampas rem sepeda motor. Secara khusus Tugas Akhir ini membahas

perhitungan poros dan sistem bantalan sebagai komponen rig uji kinerja kampas

rem. Hasil perhitungan untuk untuk momen lentur dan gaya geser bahan poros

sebesar 1,18.105 N. Sedangkan tegangan aktual akibat beban desain pada poros

sebesar 7,64.102 N. Rasio dari kedua nilai ini dapat menentukan nilai safety

factor untuk poros yakni sebesar 1,54.102. Untuk sistem bantalan, hasil

perhitungan umur bantalan adalah sebesar 1,4.1016 jam.  

 

Kata Kunci: rancang bangun, kampas rem motor, poros dan bantalan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

Brake pad is an primary of vehicle pant used to decrease and stop the 

speed. Braking performance is a function of the friction twice between brake pad 

and drum surface or disk brake. Because of that friction, the heat and the 

wearing out are exist. Then, the heat producting is thrown to the surrounding. 

One of the parameter which be attentioned in the brake pad is brake pad 

performance. Performance of this brake pad will be measured if there is tool 

equipment. This final project is about design process tool equipment to know 

brake pad performance from motorcycle. More specific, this final project 

describe about calculation of shaft and ball bearing system as component from 

tool equipment of brake pad performance. Calculation value for actual stress 

cause design load on shaft is 1,18.105 N and for deflection moment and shear 

stress from shaft material  is 7,64.102 N. Ratio from both of this value can 

finding safety factor value for shaft, this is 1,54.102. To ball bearing system, 

calculation value for bearing time is 1,4.1016 hours.  

 

Key Words: design, motorized brake pad, shaft and ball bearing 
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 “Apapun yang bisa Anda lakukan, atau Anda bayangkan Anda bisa, lakukanlah. Di 

dalam keberanian terdapat kejeniusan, kekuatan dan keajaiban.” (Goethe)   

 Belajarlah ilmu/Sebab mempelajari ilmu karena Allah adalah kebaikan/Dan 

menuntut ilmu termasuk dalam ibadah/Pengkajian-pengkajiannya seperti tasbih/ 

Penyelidikannya seperti jihad/Pengajarannya adalah sedekah/Pemberiannya 

kepada ahliyah adalah pendekatan diri kepada Allah/Ilmu adalah penghibur di kala 

kesepian/Teman di waktu menyendiri/Dan petunjuk di kala senang maupun susah/Ia 

adalah pembantu dan teman yang baik/Serta penerang jalan ke syurga. (Muadz bin 

Jabal) 

 Hidup adalah selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, Rasul-Nya dan 

siapa saja yang kita cintai. (Eri Winardi) 

 Jika Anda terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan, maka Anda akan terus 

mendapatkan apa yang selalu Anda dapatkan. (Peter Fransisco) 

 “Keberhasilan adalah satu persen inspirasi dan sembilan puluh sembilan persen 

kerja keras.“ (Thomas Alfa Edison) 

 Kemarin adalah sejarah. Besok adalah mimpi. Hidup itu saat ini. Detik ini. (Master 

Oogway) 

 Rahasia bagi orang yang ingin bahagia bukan pada melakukan apa yang 

disenanginya, tetapi menyenangi apa yang dilakukannya. (Antariksa) 

 Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. (Al 

Hadits). 

 Semua impian-impian kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian 

untuk mengejar mereka. (Walt Disney) 

 Seorang pemenang adalah seorang yang menghargai karunia yang diberikan 

Tuhan kepadanya, mengambil sedikit bagian dari karunia Tuhan itu untuk 

dikembangkan menjadi keahlian dan menggunakan keahlian-keahlian ini untuk 

menyelesaikan cita-citanya. (Larry Bird) 

  “Sesungguhnya di dalam kesulitan terdapat kemudahan” (Al- Insyirah : 6) 
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