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BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan

Masalah, Orisinalitas serta Tujuandan Manfaat penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Mobil Esemka merupakan salah satu mobil nasional yang sedang

dikembangkan di Indonesia. Esemka sendiri merupakan produk mobil hasil

rakitan siswa-siswa sekolah menengah kejuruan yang bekerja sama dengan

institusi serta industri dalam negeri dan beberapa perusahaan lokal dan nasional.

Beberapa prototipe mobil Esemka sudah diluncurkan dan siap diproduksi massal,

diantaranya Esemka Rajawali R2, Esemka Rajawali, Esemka Digdaya, Esemka

Bima, Esemka Hatchback, Esemka Surya, Esemka Zhangaro, Esemka Patua.

Esemka Rajawali mempunyai model SUV bermesin Esemka 1.5i, 1.500 cc

multi point injection 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 103

tenagakuda pada putaran 5.500 rpm dengan torsi puncak 145 Nm di 4.100 rpm.

Esemka Rajawali dirakit oleh SMK Negeri 2 Surakarta dan SMK Warga

Surakarta. Dalam proses produksinya mobil Esemka Rajawali terus menerus

mengalami penyempurnaan. Pengembangan produksi Esemka diharapkan dapat

memperkecil kelemahan serta meningkatkan keunggulan mobil tersebut. Akan

tetapi, pengembangan mobil Esemka Rajawali mengalami kesulitan karena belum

adanya dokumentasi data-data penting mobil seperti engineering drawing.
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Dengan adanya masalah tersebut, diperlukan metode reverse engineering untuk

mendapatkan engineering drawing dari mobil Esemka.

Metode reverse engineering atau lebih dikenal dengan metoda rekayasa

ulang merupakan suatu metode untuk memperoleh data geometri dari produk

yang telah ada dan merekonstruksi ulang menjadi model gambar tiga dimensi

sehingga waktu produksi dapat diminimalkan (Hussain dkk, 2008). Dengan kata

lain Reverse Engineering dapat di definisikan “menganalisa suatu sistem melalui

identifikasi komponen-komponennya dan keterkaitan antar komponen, serta

mengekstraksi dan membuat abstraksi dan informasi perancangan dari sistem

yang dianalisa tersebut ”. (Paulic, 2013).

Salah satu hal yang mendasari untuk dilakukannya reverse engineering

pada komponen fender Mobil Esemka Rajawali II dikarenakan belum adanya data

teknis pada mobil tersebut khususnya pada komponen fender. Pada penelitian ini,

reverse engineeering yang dilakukan dengan melakukan pengukuran komponen

fender dengan dua cara/metode, yaitu dengan menggunakan alat ukur 3D manual

dan menggunakan 3D (LSAMA).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah yang

ada diantaranya :

1. Bagaimana melakukan pengukuran fender untuk menghasilkan gambar 3D

surface melalui dua metode yaitu dengan menggunakan alat ukur 3D

manual dan menggunakan 3D (LSAMA).
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2. Membandingkan hasil pengukuran dengan alat ukur 3D manual dengan 3D

(LSAMA).

1.3. Orisinalitas

Pada reverse engineering ini berbeda dengan penelitian – penelitian

sebelumnya seperti yang telah dilakukan oleh Rovid (2013) meneliti tentang suatu

metode yang cepat dan mudah untuk melakukan pengukuran terhadap bodi mobil,

metode yang digunakan adalah memasang kamera proyektor serta multi-kamera

yang dilengkapi dengan alat penanda/pelacak yang dapat berputar pada

permukaan body mobil sehingga dapat meningkatkan ketahanan dan akurasi

pengukuran.

Febriantoko (2012) melakukan reverse engineering dengan obyek

menggunakan mini truk Esemka, Penelitian ini bertujuan mendokumentasi serta

mengklarifikasi bagian komponen berdasarkan induk dari assembly yang utuh,

pemberian nama, dan kode. Pada penelitian yang lain (Filho, 2014) melakukan

reverse engineering pada bagian-bagian permukaan yang bentuknya rumit serta

komplek, mulai dari pengukuran bentuk serta melakukan pengolahan data. Alat

ukur yang digunakan pada penelitian ini Coordinate Measuring Arm yang

dilengkapi dengan sensor serta laser scanner, sedangkan data diolah dengan

menggunakan Computer-Aided Design (CAD).
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1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Membuat engineering drawing fender mobil Esemka Rajawali II berdasarkan

hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur 3D manual dan 3D

(LSAMA).

2. Membandingkan hasil engineering drawing fender dari dua metode diatas.

Manfaat penelitian adalah sebagai  berikut :

1. Mendapatkan engineering drawing fender mobil Esemka Rajawali II yang

bisa digunakan sebagai penelitian berikutnya.

2. Mempermudah pengembangan pada komponen fender mobil Esemka

Rajawali II berdasarkan dokumentasi data yang telah dilakukan.


