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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk reverse engineering atau mendesain ulang 

dari outer body mobil city car dengan cara pengolahan data digital dengan 

menggunakan sofware SOLIDWORK dan dengan metode surface. Bahan yang 

digunakan adalah sebuah sket gambar 2D dari mitshubishi colt 5 door. Dengan 

proses pengolahan data digital diharapkan agar para designer dapat membuat 

design ulang part dengan mudah dan waktu yang lebih cepat. Pada penelitian 

ini juga membuat assembly part yang sudah dibuat dan selanjutnya 

menganalisa hasil assembly. 

Pada proses design ulang part tahapan design dimulai dengan 

menempatkan sket gambar 2D mitshubishi colt 5 door ke koordinat x,y,dan z di 

SOLIDWORK. Kemudian membuat sket kurva 2D yang sesuai dengan sket 

gambar untuk di convert menjadi sket kurva 3D. Langkah selanjutnya yaitu 

membuat sebuah permukaan (surface) dari sket kurva yang telah dibuat 

sehinnga dapat membentuk permukaan . untuk membuat sebuah permukaan 

minimal dibutuhkan 2 kurva 3D. Proses ini berlangsung sampai seluruh bagian 

dari outer body city car. 

Dari data penelitian menunjukan bahwa hasil yang diperoleh dari 

reverse engineering pengolahan data digital yaitu lebih mudah proses 

redesainya karena tidak melakukan pengukuran ulang atau mencari koordinat 

dari part tersebut sehingga redesain lebih cepat. Proses pembuatan part juga 

lebih mudah dengan metode surface dan  part yang dihasilkan tidak berbeda 

jauh dari part  aslinya.   

.  

 

  Kata kunci : Reverse Engineering, Kurva, Surface, SOLIDWORK 
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PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang  

Reverse Engineering (RE) adalah sebuah proses dalam bidang 

manufacturing yang bertujuan untuk mereproduksi atau membuat ulang model 

yang sudah ada baik (komponen, sub asemmbly, atau produk) tanpa 

mengunakkan data-data dokumen desain atau gambar kerja yang sudah ada. 

(Urbanic, R. J. dkk. 2008). Menurut  Bagci, E. (2009) Reverse Engineering 

(RE) juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sistematis dari suatu 

produk dengan tujuan replikasi atau pembuatan model baru karena bagian 

yang rusak umumnya terlalu mahal untuk mengganti, atau tidak lagi tersedia . 

Dewasa ini banyak sekali kemajuan di dalam bidang Manufacturing, 

metode Reverse Engineering (RE) menjadi salah satu pilihan dalam 

pembuatan ulang produk.  Meskipun metode ini banyak digunakan akan tetapi 

masih ada kendala-kendala dari reverse engineering diantara: metode 

pengukuran langsung yang membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa 

menjangkau bagian-bagian yang sulit, menggunakan alat ukur tiga dimensi 

(3D) yang juga membutuhkan waktu yang lama , belum akurat dan presisi nya 

suatu design ulang dan perbaikan kontur permukaan model ,hasil produk 

masih berbeda dari produk aslinya. (Corbo P. dkk. 2004). 

Sistem  komputerisasi berbasis teknologi digital pendukung proses 

rekayasa dan pengembangan produk seperti halnya CAD (Computer Aided 

Design), CAM (Computer Aided Manufacturing), CAE (Computer Aided 

Engineering) yang sangat membantu sekali sehingga didapatkan produk yang 

berkualitas tinggi. Perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software) semakin maju sehingga mempermudah dalam proses 

Manufacturing.  Software yang sering dipakai seperti CATIA, SOLIDWORK, 

ABAQUS, PRO ENGINEERING, AUTOCAD, INVENTOR, NASTRAN, LS 

DYNA, MARC dan masih banyak yang lainya. ( Bagci, E. 2009)  

SolidWork yang berbasis dari gambar dua dimensi (2D) menjadi tiga 

dimensi (3D) ini mampu mengolah gambar digital yaitu berupa sket atau 

gambar dua dimensi maupun dari foto.dari sebuah produk untuk dijadikan sket 

kemudian dari sket tersebut bisa  dibentuk  produk yang berbasis 3. 

Metodenya adalah dengan menggunakan pembuatan kurva 2D kemudian dari 

kurva tersebut di rubah menjadi kurva 3D. selanjuntya yaitu pembentukan 

permukaan (surface). (Riska, M.M. 2012). Maka dari itu penelitian ini 

,menggunakan metode pengolahan data digital yang dibantu dengan software 

SolidWork untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

 

 

 



 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dalam proses desain kali ini adalah : 

1. Reverse Engineering Outer Body Mobil City Car dengan cara 

pengolahan gambar digital. 

2.  Pembuatan Part Outer Body Mobil City Car dengan cara pengolahan 

gambar digital. 

3. Pembuatan Assembly Outer Body Mobil City Car dengan cara 

pengolahan gambar digital. 

4. Menganalisis hasil dari Assembly Outer Body Mobil City Car. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bagci E, (2009), Reverse engineering didefinisikan sebagai evaluasi 

sistematik dari suatu produk dengan tujuan membuat replika. Hal ini melibatkan 

desain ulang bagian baru dari perbaikan bagian yang rusak atau pecah, 

peningkatan presisi model.  

Urbanic,R.J. (2008) melakukan Reverse Engineering pada sebuah  part 

yang berbentuk poros dan jenis part berputar atau sistem rotary. Kurva yang 

sudah ada yang bentuknya masih tidak rata dibuat garis yang menyatukan tiap 

- tiap kurva yang tidak menyatu pada titik rata–rata, sehingga terbentuk kurva, 

kurva tersebut selanjutnya di rotarikan terhadap garis sumbu sehingga 

menghasilkan permukaan atau solid revolve. 

Riska,M.M (2012) melakukan sebuah penelitian reverse engineering 

dengan menggunakan CMM (Coordinate Measuring Machine) manual untuk 

mencari koordinat 3D dari suatu part. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 

point ini ke software SOLIDWORK yang kemudian di satukan dengan 

menggunakan kurva. Setelah kurva terbentuk maka permukaan dapat dibuat 

sehingga menghasilkan suatu part. 

 Nugroho,H. (2011) membuat sebuah penelitian mengenai Reverse 

Engineering mengunakan bantuan software 3D max untuk membuat outer body 

dari sebuah pesawat terbang. Metode yang digunakan yaitu dengan 

pengolahan data digital yang berupa sket 2D yang selanjunya di convert ke 

software 3D max. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan outer body dari pesawat 

dengan metode NURBS cuves. Kurva ini berupa garis-garis kurva yang sesuai 

dengan sket outer body pesawat terbang yang akan membentuk sebuah sket 

kurva. Setelah membentuk sket kurva maka dengan tools Creat U Loft Surface 

kurva ini dapat membentuk sebuah permukaan yang sesuai dengan sket kurva. 

 Alrashdan,A. dkk, (1999) Reverse engineering adalah proses 

mengembangkan Computer Aided Design (CAD) model dan database 

manufaktur untuk suatu part. Proses ini digunakan dalam pemodelan prototype 



CAD, merancang cetakan, dan perbaikan bagian part dengan permukaan yang 

kompleks. Pada pengambilan data otomatis digital 3 Dimensi (3D) yang 

ditangkap oleh scanner laser atau Coordinate Measuring Machine (CMM).  

Corbo P. dkk , (2004) Teknik Reverse Engineering secara luas 

digunakan dalam proses pengembangan produk dengan sifat estetika. Banyak 

designer lebih memilih untuk mengevaluasi bentuk produk dan membuat 

bentuknya fisik model. Model tersebut selanjutnya akan dikonversikan menjadi 

model CAD 3D.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan Laboratorium CAD/CAM/CAE Teknik Mesin 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan metode pengolahan data digital 

yaitu sebuah sket gambar dari Mobil Mitsubishi Colt 5 Door. Dengan batuan 

software SolidWork untuk membuat outer body mobil city car . 

 

Diagram Alir Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Flowchart Penelitian 

 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Menentukan topik/judul  yaitu menentukan topik/judul yang akan diambil 

dalam penelitian yang akan dilakukan . 

 



2. Pengumpulan data yang meliputi :  

a.  Study Pustaka untuk mencari bahan-bahan teori dan hasil penelitian 

yang terdahulu yang berkaitan dengan desain  atau proses yang akan 

diteliti. Dasar teori dan hasil  penelitian terdahulu dapat dicari melalui 

buku, artikel, jurnal ilmiah dan juga melalui situs internet.  

b.   Study Lapangan, pada tahapan ini melakukan pengamatan langsung 

dilapangan dari proses desain gambar, bentu dari outer body mobil dan 

data-data lain yang diperlukan dalam proses desain ulang. 

3. Karena metode menggunakan metode pengolahan data digital maka disini 

memakai gambar sket 2 dimensi (2D) dari Mobil Mitsubishi Colt 5 Door. 

4. Penempatan sket gambar 2 dimensi (2D) pada sumbu X,Y,Z pada software 

SolidWork. 

5. Pembuatan sket kurva dari sket gambar yang ada dari 2 dimensi (2D) 

dirubah menjadi kurva 3 dimensi (3D). 

6. Desain part dari outer body mobil city car Mitsubishi Colt 5 Door. 

7. Assembly part dari outer body mobil city car Mitsubishi Colt 5 Door . 

8. Analisis hasil dari Assembly part dari outer body mobil city car Mitsubishi 

Colt 5 Door . 

9. Selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil dari Reverse Enginnering outer body 

mobil city car. 

 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Hasil Reverse Engineering 
Dari penelitian didapatkan dengan metode ini tidak memerlukan 

pengukuran setiap part jadi waktu redesain lebih cepat. Pada gambar 4.1 

dibawah ini hasil reverse engineering outer body Mitsubishi Colt 5 Door . 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Gambar 2. Hasil Reverse Engineering 

 
 



Hasil Part Outer Body 
Hasil part yang sama dengan hasil reverse engineering dan part dapat 

dibuat dengan mudah dengan metode ini.. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gambar 3. Hasil Dari Part Outer Body 
 

Hasil Asemmbly Part 
Karena dalam pembuatan part plane atau posisi dari part sudah sama 

maka pada assembly kita tinggal memasukkan part-part tersebut maka posisi 

dari part sudah otomatis menempati posisi yag sama.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4. Hasil Asemmbly Part 
 

Hasil Analisa Asemmbly 

- Interference Detection 
Fungsi dari analisis ini yaitu mendeteksi gangguan yang terjadi pada 

part.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 5. Hasil Analisis Interference Detection Front Door 
 

No interference 



Tabel 1. Hasil Interferance detection Part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil dari semua part setelah 

dilakukan analisa didapat data no interference yang berarti part sudah menjadi 

satu kesatuan. 

 

- Clerance Verification 

Fungsi dari analisis ini adalah untuk mengetahui jarak antar part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Hasil Analisis Clearance Front Fender dan Front Door 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Clearence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clearance 3 mm 



Dari data yang diambil dilapangan bahwa jarak tiap part berkisar antara 

1-10 mm sesuai fungsi masing-masing part. Hasil analisis yang didapatkan 

yaitu berkisar antara angka diatas maka hasil clearance sesuai data dari 

lapangan. 

 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa dalam reverse engineering 

menggunakan metode pengolahan data digital ternyata mampu mengurangi 

waktu redesain ulang karena tidak memerlukan pengukuran langsung maupun 

dengan mesin CMM penelitian yang dilakukan  Riska,M.M (2012)  . Pembuatan 

part juga lebih mudah karena tinggal meng offset surface hasil dari reverse 

engineering outer body. Assembly part mudah karena tidak perlu lagi mengatur 

posisi part karena part sudah teratur dengan sendirinya. Begitu juga dengan 

analisis assembly dari kedua analisa didapatkan hasil yang baik sesuai dengan 

data dilapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil Finishing Outer Body Mobil Mitsubishi Colt 5 Door 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dengan metode pengolahan data digital proses reverse engineering lebih 

mudah dan waktu redesain yang relative lebih cepat. 

2. Dengan metode pengolahan data digital bentuk sebuah part sama dengan 

hasil reverse engineering dan pembuatan part lebih mudah. 

3. Dari hasil penelitian pada software SolidWork dengan metode surface lebih 

mudah untuk pembuatan assembly part. 

4. Dengan  menganalisis hasil assembly outer body mobil city car didapatkan 

bahwa hasil reverse  engineering ini bisa dijadikan acuan dalam industri 

manufacture. 
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