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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang Tinjauan Pustaka, Metode Reverse

Engineering, Pembuatan Coordinate Measuring Manual Mechine, Metode

Kontak dan Metode Non – Kontak, Kerangka Pikir serta Hipotesis.

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Reverse Engineering

Reverse Engineering (RE) merupakan sebuah teknologi rekayasa. Ini

dimaksudkan untuk memperoleh data geometri dari produk yang telah ada dan

merekonstruksi ulang menjadi model gambar tiga dimensi sehingga waktu

produksi dapat diminimalkan, Piratelli, et al.(2014) atau dengan kata lain Reverse

Engineering dapat didefinisikan sebagai menganalisa suatu produk yang sudah

ada (dari produsen lain) sebagai dasar untuk merancang produk baru yang sejenis,

dengan memperkecil kelemahan dan meningkatkan keunggulan produk yang akan

diproduksi, Febriantoko, (2012).

Thakare, et.al. (2013) melakukan reverse engineering dengan menggunakan

Coordinate Measuring Machine(CMM) serta software CATIA. Dalam penelitian

tersebut dapat disimpulkan bahwa CMM dapat digunakan untuk mengukur secara

detail pada suatu komponen. Namun untuk mengukur komponen yang rumit tidak

dapat dilakukan sehingga diperlukan metode lain. Meskipun demikian proses

reverse engineering dengan menggunakan CMM lebih mudah dan menghemat

biaya. Pada penelitian yang lain, Li, et.al. (2012) menyatakan bahwa CMM



6

banyak digunakan untuk pemeriksaan, namun mesin ini tidak cocok digunakan

untuk mengukur yang komplek serta untuk rekayasa karena kecepatannya rendah.

Disisi lain optical sensor scanning dapat memperoleh data dengan cepat, namun

memiliki akurasi yang rendah serta keterbatasan akses. Dengan menggunakan

multi sensor dapat dimungkinkan untuk menggunakan metode probing atau

metode scanning untuk mengukur komponen.

Anwar (2014) melakukan reverse engineering pada baling-baling pesawat.

Dikemukakan bahwa penggunaan alumunium pada baling-baling pesawat sangat

dimungkinkan untuk digantikan dengan komposit serat. Dwiartomo, et.al. (2014)

melakukan reverse engineering dengan metode pergerakan scanning yang

mengadaptasi dari sistem scanning pada mesin CMM untuk membantu dalam

quality control product manufaktur. Pada penelitian yang lain Husain, et.al.

(2008) melakukan reverse engineering dengan menggunakan CMM serta sofware

CAD/CAM untuk mendigitalkan data hasil pengukuran yang kemudian

dihubungkan dengan mesin CNC untuk proses produksinya.

Piratelli, et.al. (2014) melakukan reverse engineering pada mobil sport

dengan menggunakan Coordinate Measuring Arm dengan sensor probe dan laser

scanner tiga dimensi. Data yang didapat dari Coordinate Measuring Arm diolah

dengan menggunakan CAD. Kus (2009) melakukan reverse engineering membuat

model 3D dengan menggunakan CAD dari komponen yang tidak memiliki

dokumentasi.

Pada penelitian Paulic,et.al. (2013) memperkenalkan prosedur untuk

melakukan reverse engineering pada komponen tombol volume pada mobil,
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sehingga dimungkinkan kita dapat memproduksi komponen tombol volume mobil

tersebut. Sedangkan dalam perkembangannya bahwa reverse engineering bukan

hanya pada dunia otomotif saja, namun bidang ilmu pengetahuan yang lain juga

menggunakan metode reverse engineering. Rahmat, et.al. (2006) menggunakan

scanner 3D untuk meneliti dan memodifikasi bentuk komplek pada implan lutut

sehingga dapat diminimalkan kesalahan pada proses pembuatannya serta dapat

memenuhi kebutuhan dari pemakai implan lutut tersebut.

He, et.al. (2014) melalukan reverse engineering dengan menggunakan untuk

mengukur permukaan serta mengevaulasinya sehingga modifikasi pada model

dapat dilakukan untuk memenuhi akurasi ukuran yang lebih baik. Duroobi,et.al.

(2011) menggunakan Coordinate Measuring Machine serta software Matlab

untuk mengukur permukaan dengan akurasi dan akusisi yang lebih baik.

Peng, et.al. (2010) reverse engineering merupakan pengembangan dari suatu

produk yang didasarkan pada perbaikan produk yang ada. Salah satu dasar dari

pengembangan tersebut dengan menggunakan 3D scanner. Park, et.al. (2014)

menggunakan 3D scanner untuk mendeteksi cacat pada permukaan packing oli

serta mengetahui besaran penyimpangan pada permukaan packing oli. Kumara,

et.al. (2013) reverse engineering di bidang desain mekanik serta bidang

manufaktur memegang peranan yang sangat penting dalam siklus produk. Pada

penelitian ini menggunakan softwere CAD untuk proses digitalisasi. Kecepatan

produksi serta hemat biaya produksi merupakan keuntungan dari melakukan

reverse engineering dalam dunia produksi.
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Q.H.Ma, et.al. (2013) bahwa bumper mobil merupakan salah satu bagian

dari mobil yang juga mempunyai peranan penting dalam melindungi pengendara

dari kecelakaan. Atul Kumar, et.al. (2014) Roda gigi merupakan komponen

pemindah daya yang mana permukaan dari roda gigi saling bersinggungan

permukaannya antara roda gigi yang satu dengan roda gigi yang lain. Dengan

menggunakan CMM dan 3D scanner diharapkan kualitas digitalisasi serta desain

dari model permukaan dari roda gigi dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Deshmukha, et.al. (2015) melakukan reverse engineering pada gigi spur dengan

menggunakan CMM, 3D scanner serta softwere CAD/CAM. Secara garis besar

bahwa penelitian ini mempunyai tujuan untuk membuat desain serta duplikasi dari

roda gigi spur sesuai dengan kebutuhan pasar.

Shrivastava, et.al. (2015) salah satu alasan utama menggunakan metode

reverse engineering adalah karena tidak adanya model 3D CAD. Alasan lain

dengan menggunakan metode reverse engineering adalah efisiensi waktu dalam

pembuatan prototype maupun dalam distribusi ke pasar serta lebih unggul dari

segi kualitas sehingga dapat bersaing dengan kompetitor yang lain. Gang ji, et.al.

(2014) Coordinate Measuring Mechine (CMM) merupakan alat ukur yang akurat

dan efisien untuk digunakan terutama pada bagian permukaan yang kompleks.

Pada penelitian ini pengukuran dilakukan untuk komponen sekrup pada

kompressor. Lu, et.al. (2013) reverse engineering merupakan inovasi produk yang

sangat penting, namun kendala utamanya adalah bahwa data digital harus diproses

untuk dibuat permodelan pada permukaan geometris, terutama untuk bagian
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permukaan yang mempunyai bentuk yang bebas. Seperti pesawat, mobil,

bangunan kapal dll.

LongLi, et.al. (2014) Sayap merupakan salah satu bagian yang paling

penting pada pesawat, perubahan kecil pada ukuran sayap pesawat secara

dinamika akan berpengaruh. Pesatnya perkembangan pada teknik scanning 3D

telah memungkinkan untuk mendesain dari bentuk sayap pada pesawat. Makem,

et.al. (2012) Metode elemen hingga memainkan peranan yang sangat penting

dalam membentuk proses desain karena dapat mengukur tingkat kesalahan dengan

demikian dapat dilakukan modifikasi bentuk untuk meningkatkan akurasi

komponen. Namun ketergantungan pada proses simulasi bisa menimbulkan

masalah yang besar serta dapat menjadi suatu kelemahan apabila menggunakan

metode elemen hingga yang hasilnya tidak akurat. Durupt, et.al. (2014) Proses

pada Reverse engineering didasarkan pada pengukuran geometris, hasil dari

pengukuran geometris diolah pada softwere Computer Aided Design (CAD).

Beberapa alasan reverse engineering dilakukan adalah: Desain/ produk yang

sudah ada tidak didukung dengan dokumen teknis yang memadai,  alasan yang

lain bahwa bagian dari produk yang asli rusak atau tidak tersedianya gambar

teknik yang detail.

2.2. Metode Reverse Engineering

Teknik merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang secara

cepat pada abad ini. Bidang teknik akan terus menerus mengalami peningkatan

dalam hal desain maupun metode, hal tersebut bertujuan untuk membuat hidup

sederhana dan mudah. Sederhana dan mudah dalam hal ini adalah dengan mengacu
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pada teknologi maka kita dapat menghemat waktu dalam melakukan pekerjaan

maupun tugas serta hal tersebut dapat dilakukan secara berulang-ulang.

Mendengar kata rekayasa, maka secara sepintas kita berpikir merancang

suatu produk dari perencanaan, proses produksi hingga menghasilkan suatu produk.

Prinsip-prinsip dalam rekayasa mempunyai tujuan praktis seperti desain,

manufaktur serta efisien dan ekonomis dalam proses pembuatan maupun

perakitannya. Hal tersebut diatas merupakan suatu siklus dalam dunia engineering.

Reverse engineering merupakan kebalikan dari teknik maju. Dibutuhkan

produk yang sudah ada, dan menciptakan model CAD, untuk memodifikasi atau

mereproduksi pada aspek desain produk. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai

proses atau duplikasi komponen yang ada dengan menangkap komponen dimensi

fisik. Reverse engineering biasanya dilakukan unuk mendesain ulang sistem guna

pemeliharaan yang lebih baik atau untuk menghasilkan salinan sistem tanpa akses

ke desain awal diproduksi.

Secara umum reverse engineering mempunyai fungsi dan tujuan sebagai

berikut:

a. Persaingan antar kompetitor.

Reverse engineering merupakan salah satu langkah alternatif untuk

menganalisa maupun mempelajari produk dari kompetitor, sehingga dapat

dikembangkan produk serupa dengan kualitas yang lebih baik.

b. Dokumentasi

Reverse engineering dapat digunakan untuk menyempurnakan suatu produk

dari desain aslinya, terutama untuk hal desain, produksi, operasi serta
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pemeliharaannya. Selain itu reverse engineering dapat berperan sebagai

dokumentasi terbaru, apabila dokumentasi yang sebelumnya tidak ada.

c. Keusangan

Reverse engineering dapat digunakan untuk membuat perangkat yang sudah

tidak diproduksi lagi ataupun usang, untuk dibuat lagi dengan menggunakan

teknologi yang sekarang.

d. Modernisasi Software.

Reverse engineering dapat digunakan untuk memahami software yang sudah

ada menjadi softwere yang lebih baik guna memenuhi persyaratan fungsional,

kepatuhan serta keamanan.

e. Analisa keamanan produk

Untuk mengkaji bagaimana suatu produk dapat bekerja, serta spesifikasi dari

komponen, biaya estimasi dan mengidentifikasi dari suatu kerusakan atau

pelanggaran dan menganalisa desain dari komponen tersebut.

f. Tujuan Akademik/ pembelajaran

Reverse engineering dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran serta

memahami kunci dari desain yang gagal dan kemudian memperbaiki desain

tersebut.

Perkembangan yang pesat dalam reverse engineering dapat dikaitkan

dengan plagiatisme, hal tersebut disebabkan reverse engineering dapat memberikan

kesempatan kepada sesama produsen penghasil produk dalam meniru suatu produk

yang dihasilkan oleh produsen lain.  Berikut keuntungan dan kerugian dari reverse

engineering sebagai berikut:
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Keuntungan dari reverse engineering adalah:

 Waktu yang digunakan dalam mendesain suatu produk semakin cepat.

 Menciptakan desain yang lebih inovatif dari desain-desain atau produk-produk

yang sudah ada.

 Perubahan- perubahan maupun modifikasi desain yang akan dibuat akan

semakin mudah untuk dibuat.

 Dokumentasi dalam bentuk 3D data, akan memudahkan pada proses

selanjutnya baik dalam manufacturing atau prototyping.

Kerugian dari reverse engineering adalah:

 Masalah Kepemilikan.

Suatu pihak yang dapat menyalin karya asli dan mengaku karya tersebut

sebagai miliknya. Pemilik asli tidak dapat membarikan bantahan, karena tidak

ada bukti otentik menandakan kepemilikan.

 Pelanggaran copyright.

Merupakan penyalinan yang tidak berijin sehingga mengakibatkan kerugian

dari pencipta karya karena tidak diperolehnya royalti apapun dari pengadaan

tersebut.

 Masalah keaslian

Karya digital dapat dengan mudah diubah, sehingga dapat menyebabkan

hilangnya atau berubahnya data-data yang penting dari sebuah karya desain.

Pada gambar 2.2.1. merupakan proses kerja reverse engineering pada

komponen otomotif. Proses reverse engineering pada gambar dibawah dengan

menggunakan coordinate measuring machine 3D scanner.
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Gambar 2.2.1. Proses reverse engineering dengan mengunakan CMM.
(Sumber : Norasfadzila Abu Hassan, 2011 )

Pada gambar 2.2.1. Proses reverse engineering pada komponen otomotif

dengan menggunakan CMM. Langkah pertama adalah dibutuhkan objek dari

komponen tersebut untuk dilakukan proses reverse engineering. Langkah

selanjutnya pada proses reverse engineering kali ini menggunakan coordinate

measuring machine 3D scanner. Salah satu keuntungan dengan menggunakan

CMM 3D scanner adalah coordinate measuring machine 3D scanner dapat

digunakan untuk mengukur bagian yang lebih besar, menghemat waktu pengerjaan,

mengurangi resiko kemacetan pada saat pengerjaan, dan tidak tepengaruh kondisi

temperatur pada saat proses pengukuran dilakukan. 3D scanner merupakan proses

pengambilan data dari suatu bentuk objek yang kemudian diolah untuk membuat

permodelan 3D dari objek tersebut. Proses 3D scanner dapat dilakukan dengan 2

metode yaitu metode kontak dan metode non kontak.
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Metode kontak adalah: proses pengumpulan data dari hasil sentuhan

permukaan objek benda 3D dengan cara melakukan kontak langsung atau meraba

bagian yang di proses. Keunggulan dari metode ini adalah lebih presisi dalam

melakukan pengambilan data dari suatu objek. Metode ini sering digunakan pada

perusahaan yang bergerak dibidang manufacturing. Kekurangan dari penggunaan

CMM 3D scanner dengan metode kontak adalah: proses scan pada objek

diperlukan kontak langsung dengan objek, sehingga dikhawatirkan dapat merusak

objek yang di scan.

Metode ini merupakan proses scan dimana data yang dikumpulkan

merupakan permukaan dari objek 3D tanpa melakukan kontak langsung dengan

objek . Proses pemindaian (scan) dapat dilakukan dengan menggunakan suatu sinar

pemancar dan pantulan sinar tersebut akan ditangkap oleh suatu kamera yang

terhubung dengan komputer.

Setelah proses scan dari objek tersebut selesai, maka data hasil dari

coordinate measuring machine 3D scanner berupa point cloud data. Point cloud

adalah sekumpulan data yang berupa titik-titik pada beberapa koordinat sistem.

Dalam sistem koordinat tiga dimensi, titik-titik ini biasanya merupakan koordinat

X, Y, dan Z dari permukaan eksternal dari suatu objek. Point cloud dapat digunakan

untuk berbagai tujuan termasuk untuk membuat model 3D CAD. Selain itu juga

dapat digunakan untuk metrology, penjaminan mutu, visualisasi, animasi dan

sebagainya.

Tahapan selanjutnya, data point cloud yang dihasilkan dari 3D scanner atau

3D Laser scanner tidak serta merta langsung bisa digunakan atau diolah disebagian
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besar aplikasi CAD, dan karena itu point cloud perlu dikonversi kebentuk lain yaitu

bentuk polygonal data atau polygonal mesh (STL), NURBS, atau model 3D CAD.

Pengolahan point cloud ke bentuk lain itulah yang biasa dikenal dengan istilah

rekonstruksi permukaan atau reverse engineering.

2.3. Pembuatan Coordinate Measuring Manual Machine

Coordinate Measuring Manual Machine merupakan alat bantu ukur 3D

yang dibuat secara sederhana. Pembuatan alat ukur 3D ini bertujuan untuk

memudahkan dalam proses pengukuran pada part yang akan di reverse

engineering.

(a)
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(b)

Gambar 2.3.1 (a).  Rencana desain Coordinate Measuring Manual Machine
(b). Foto Coordinate measuring manual mechine

Langkah – langkah kerja yang dilakukan dalam pembuatan Coordinate

measuring manual machine adalah:

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan

Bahan – bahan yang digunakan pada pembuatan coordinate measuring manual

machine adalah:

a. Pipa kotak ukuran 4 cm x 4 cm

Pipa kotak digunakan untuk membuat coordinate measuring manual machine

sebagai rangka maupun sebagai aksis/dudukan koordinat pada coordinate

measuring manual machine.

Gambar 2.3.2. Foto Pipa hollow
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b. Paku keling

Paku keling digunakan sebagai perekat antara papan triplex dengan rangka

bagian bawah dari coordinate measuring manual machine. Selain itu paku

keling juga berfungsi untuk menggabungkan dua benda menjadi satu tanpa

menggunakan las.

Gambar 2.3.3. Foto Pemasangan Paku keling (rivet)

c. Papan Triplex

Papan triplex digunakan sebagai alas dari coordinate measuring manual

machine. Pemasangan papan triplex pada coordinate measuring manual

machine diharuskan rata dan tidak bergelombang, sehingga pada saat dilakukan

pengukuran pada part fender mobil Esemka diharapkan dapat menghasilkan

hasil pengukuran yang maksimal. Salah satu upaya untuk mengecheck

kelurusan serta rata dan tidak bergelombang adalah dengan menggunakan

waterpass pada saat pemasangan papan triplex.

d. Penggaris

Penggaris digunakan sebagai indikator ukur pada coordinate measuring

manual machine. Adapaun pemasangan penggaris pada coordinate measuring
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manual machine meliputi tiap sumbu baik sumbu X, sumbu Y maupun sumbu

Z.

Gambar 2.3.4. Foto Penggaris

e. Cat

Proses pengecatan pada coordinate measuring manual mechine dilakukan

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya korosi pada besi terutama pada

sambungan setelah dilakukan proses pengelasan. Tujuan yang lainnya adalah

secara estetika tampilan dari coordinate measuring manual mechine lebih

bersih dan rapih.

Gambar 2.3.5. Foto Persiapan Pengecatan

f. Dempul Synthetic

Proses pendempulan dilakukan dengan tujuan untuk menutup lubang setelah

proses penggerindaan sehingga mencegah air maupun kotoran lainnya untuk
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masuk kedalam pipa hollow. Hal tersebut juga sebagai salah satu upaya untuk

mencegah terjadinya korosi pada rangka besi di coordinate measuring manual

mechine.

Gambar 2.3.6. Foto Proses Pendempulan

Alat – alat yang digunakan pada proses pembuatan coordinate measuring manual

mechine adalah:

a. Alat Las

Alat las digunakan untuk menggabungkan 2 bagian atau lebih pipa besi

maupun part besi lainnya dalam pembuatan coordinate measuring manual

machine.

Gambar 2.3.7. Foto Inventer Las listrik

b. Meteran

Sebagai alat ukur dalam proses pembuatan coordinate measuring manual

machine. Semisal meteran digunakan untuk panjang dari pipa hollow kotak
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yang akan dipotong, selain itu meteran juga dapat digunakan untuk mengukur

panjang maupun lebar dari papan triplex yang dibutuhkan coordinate

measuring manual machine.

c. Gerinda potong

Gerinda potong berfungsi untuk memotong pipa hollow atau material lainnya

sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan untuk pembuatan coordinate measuring

manual machine.

Gambar 2.3.8. Foto Proses Pemotongan Besi dengan Gerinda Potong

d. Gerinda tangan

Gerinda tangan berfungsi untuk menghaluskan/meratakan bagian dari

coordinate measuring manual machine, setelah dilakukan proses

penggabungan dengan proses pengelasan. Tujuan dari proses

menghaluskan/meratakan  agar bagian-bagian yang tidak sempurna dalam

proses pengelasan dapat diperbaiki.
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Gambar 2.3.9. Foto Proses Penggerindaan

e. Bor Listrik

Bor tangan berfungsi untuk melubangi benda kerja dengan ukuran tertentu.

Pada proses pembuatan coordinate measuring manual machine kali ini,

penggunaan bor listrik berguna untuk melubangi rangka yang akan

digabungkan dengan menggunakan paku keling.

Gambar 2.3.10. Foto Bor Listrik

2. Memotong pipa hollow

Pada proses pemotongan material pipa hollow untuk pembuatan coordinate

measuring manual machine dilakukan sesuai dengan gambar desain dari alat

yang ada. Adapun desain dari alat coordinate measuring manual machine

tersebut adalah:
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(a)

(b)

(c)

Gambar 2.3.11. (a) Gambar desain pandangan atas
(b) Gambar desain pandangan depan
(c) Gambar desain pandangan samping
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3. Pengelasan dan Pengelingan

Inti dari tahapan ini adalah untuk menggabungkan dua bagian atau lebih

menjadi satu. Dalam penggabungan tersebut dilakukan dengan menggunakan

proses pengelasan atau proses pengelingan. Proses pengelasan dilakukan pada

sebagian besar rangka besi pipa hollow dari alat coordinate measuring

manual machine. Sedangkan proses pengelingan dilakukan pada bagian yang

tidak dimungkinkan untuk proses pengelasan, seperti pada pemasangan papan

triplex untuk alas dari coordinate measuring manual machine.

4. Proses dempul dan Pengecatan

Setelah proses pengelasan dan proses pengelingan, tahapan selanjutnya adalah

proses penghalusan dengan menggunakan gerinda tangan. Proses penghalusan

dilakukan untuk menghaluskan sambungan setelah proses pengelasan maupun

menghaluskan ujung dari pipa hollow setelah proses pemotongan, sehingga

tidak membahayakan bagi pengguna alat coordinate measuring manual

machine. Lubang disela- sela dari sambungan tersebut kemudian dilakukan

proses pendempulan untuk meminimalkan masuknya kotoran maupun air

melalui lubang tersebut.

Setelah proses penghalusan serta pendempulan selesai dilakukan, langkah

selanjutnya adalah proses pengecatan, proses ini mempunyai peranan yang

penting karena dapat mencegah terjadinya korosi pada alat tersebut dan juga

secara estetika alat coordinate measuring manual machine tersebut terlihat

bersih dan rapi.
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2.4. Metode Kontak dan Metode Non - Kontak

Ada dua tipe pada 3D Scanner yaitu: Metode Kontak dan metode non-

kontak. Pada 3D Scanner non-kontak dapat lebih lanjut dibagi menjadi kategori

utama yaitu: Scanner aktif dan scanner pasif.

Gambar 2.4.1. Gambar klasifikasi tipe dari 3D laser scanner
(Sumber : Sherry Ali, 2005)

2.4.1. Metode Kontak

Metode kontak adalah: proses pengambilan data 3D dari suatu objek

melalui sentuhan langsung (kontak langsung) pada permukaan objek tersebut.

Metode ini memiliki keunggulan dapat menghasilkan bentuk model yang presisi.

Metode ini banyak digunakan pada industri manufacturing. Disamping

mempunyai keunggulan, metode ini juga mempunyai kerugian, yaitu: diperlukan

kontak langsung dengan objek saat proses pengambilan data, hal tersebut

3D Laser Scanner

Non – Kontak PasifNon – Kontak Aktif

Metode Kontak Metode Non-Kontak

SilhouetteStereoskopis

Articulated Measurement Arms

User Assisted

Time – of - Flight

CMMs

Triangulation Conoscopic
Holography

Cahaya
Teratur

Cahaya
Terstruktur
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dikhawatirkan dapat merusak permukaan dari objek karena gesekan antara probe

dengan permukaan objek.

Berdasarkan gambar 2.4.1. diatas, bahwa CMM dan Articulated

Measurement Arms termasuk dalam alat 3D scanner yang menggunakan metode

kontak.

A. CMM (Coordinate MeasuringMachine)

Mengukur pada hakikatnya membandingkan suatu besaran yang belum

diketahui besarannya dengan besaran standar. Untuk keperluan tersebut diperlukan

alat ukur. Pengerjaan pengukuran memerlukan alat ukur yang baik. Alat ukur yang

baik setidak-tidaknya mengandung informasi besaran – besaran yang diukur yang

sesuai dengan kondisi yang nyata. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung

pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Untuk itu kompetensi

penggunaan alat ukur menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan

dalam melakukan suatu pekerjaan.

Coordinate Measuring Mechine (CMM) merupakan salah satu alat ukur

yang memiliki tiga sumbu gerak yang membentuk sumbu koordinat kartesian

(X,Y,Z). Alat ukur Coordinate Measuring Mechine (CMM) menggunakan

geometrik modern dengan memanfaatkan komputer untuk mengontrol gerakan

sensor relatif terhadap benda ukur serta untuk menganalisis data pengukuran.

Dengan menggunakan sensor kontak atau sensor scanning maka proses pengukuran

yang rumit bisa dilakukan dengan cepat, namun tetap dibutuhkan operator yang

mempunyai keahlian dan ketrampilan dibidang metrologi geometrik.
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Gambar 2.4.1.1. Coordinate Measurement Mechine.
(Sumber : Norasfadzila Abu Hassan, 2011 )

Coordinate Measuring Mechine terdiri dari beberapa bagian utama yang

saling terkait dan mempengaruhi akurasi mesin tersebut, bagian – bagian tersebut

adalah:

1. Working Table

Merupakan tempat untuk meletakkan part yang akan diukur. Working table

biasanya terbuat dari granit. Granit digunakan untuk mendukung konstruksi

CMM yang dibuat kaku (rigid) sehingga dapat menjamin keakuratan dari

hasil pengukuran.

2. Support

Merupakan kaki untuk menopang seluruh beban dari Coordinate Measuring

Machine. beberapa CMM dilengkapi dengan air damper untuk mengurangi

efek getaran yang dihasilkan disekitar CMM.

3. Air Bearing
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Coordinate Measuring Machine menggunakan air bearing sebagai landasan

untuk bergerak bagi semua axis.

4. Axis Guideways

Adalah track atau lintasan semua axis untuk bergerak, memiliki kontak

langsung dengan air bearing. Material rata-rata terbuat dari alumunium dan

ada juga yang menggunakan batu granit, untuk mesin yang akurasinya lebih

tinggi menggunakan bahan ceramic.

5. Motor

Adalah unit untuk menggerakkan axis, khusus untuk mesin otomatis atau

hanya motorized menggunakan joystick.

6. Joystick

Merupakan control panel untuk memudahkan operator mengoperasikan

mesin.

7. Controller

Mempunyai fungsi sebagai interface antara mesin dengan PC, motor driver

sebagai sumber daya bagi pergerakan motor, data storage untuk menyimpan

file – file correction atau program penggerak CMM dll.

8. Probe Head

Mempunyai fungsi untuk merekam posisi koordinat part yang disentuhnya.

9. Sensor – sensor
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Mempunyai untuk meningkatkan akurasi hasil pengambilan data pada

permukaan objek. Sensor tersebut diantaranya: sensor temperatur, sensor

arus, limit switch, sensor posisi , sensor tekanan udara.

10. Linear Scale

Berfungsi sebagai unit transducer untuk merubah perubahan posisi menjadi

arus atau tegangan yang kemudian dengan menggunakan softwere menjadi

data – data koordinat X,Y dan Z. Transducer merupakan suatu alat yang

dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya.

11. Softwere

Merupakan program penghubung antara user dengan mesin.

B. Articulated Measurement Arms (Robotic Arms)

Articulated Measurement Arms merupakan alat ukur 3 Dimensi dengan

menggunakan metode kontak. Alat ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu:

Portable, Mudah digunakan, cepat serta akurasi hasil pengukuran yang tinggi.

Portabilitas merupakan hal yang sangat penting adalam penggunaan CMM, untuk

CMM yang tidak portable mempunyai konstruksi yang sangat kaku dan besar guna

mendapatkan akurasi pengukuran dimensi objek yang baik. Hal tersebut

menyebabkan CMM tersebut tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat

lainnya, dampaknya biaya operasional sangatlah tinggi. Melihat fenomena tersebut

maka Articulated Measurement Arms merupakan salah satu alternatif yang dapat

membutuhkan biaya yang lebih murah, serta konstruksi yang portable dapat
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memudahkan untuk penggunaan dilapangan namun akurasi yang dihasilkan tetap

baik.

Sebuah Articulated Measurement Arms menentukan koordinat titik

dalam ruang 3D menggunakan algoritma panjang dari masing – masing bagian

lengan serta sudut rotasi ( θ1, θ2, .....) dari semua sendi. Sudut diukur dengan

menggunakan encoders rotary yang ada pada setiap sendi dilengan dari Articulated

Measurement Arms. Pada akhir pengukuran perangkat dari Articulated

Measurement Arms melaporkan/merekam hasil posisi dalam ruang terhadap

(X,Y,Z) P1 yang relatif terhadap (0, 0, 0) P0 asal di pangkal lengan.

Gambar 2.4.1.2. Gambar Cara Kerja dari Articulated Measurement Arms
(Sumber: Thiraviam Amar, 2002)

Seperti yang bisa kita lihat dari gambar diatas, bahwa Articulated

Measurement Arms setidaknya mempunyai enam sumbu rotasi (ketujuh merupakan

sumbu opsional). Titik P0 merupakan lengan sedangkan sudut rotasi dihitung oleh
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encoders rotary yang berada pada masing-masing dari enam sendi yang ada.

Ukuran dari panjang L1, L2, L3, dan L4 adalah tetap kecuali pada ukuran panjang L4,

ukuran panjang dari L4 dapat di dubah menyesuaikan kondisi pada saat pengukuran,

hal tersebut juga dapat dilakukan pada probe dari Articulated Measurement Arms.

Sumbu ketujuh mempunyai peranan yang sangat penting pada saat melakukan

pengukuran melengkung, hal tersebut menyebabkan sudut rotasi pada probe

bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut maka titik P1 diletakkan pada ruang yang

diukur.

Secara umum bagian – bagian dari Articulated Measurement Arms

adalah :

Gambar 2.4.1.3. Foto Articulated Measurement Arms



31

Keterangan:

1. Pemegang Lengan

Pemegang Lengan bergerak secara rotasi, hal tersebut bertujuan untuk

memudahkan saat melakukan pengukuran terutama didaerah yang sulit

dijangkau.

2. Sensor Kinematik

Sensor yang digunakan merupakan serat karbon, sensor tersebut mempunyai

ketelitian yang baik saat melakukan pengukuran terhadap objek.

3. Engsel Kepala

Pada bagian ini dilengkapi dengan worklight LED dan kamera digital, kedua

piranti tersebut dapat mendukung penyimpanan dokumentasi pengukuran

serta dokumentasi grafis dari objek.

4. Engsel Spin Grip

Bagian ini dapat berputar secara fleksible pada siku maupun lengan bawah

dari Articulated Measurement Arms, dengan fleksiblelitas tersebut dapat

memaksimalkan akurasi dari pengukuran serta meminimalkan kelelahan

operator.

5. Heidenhain encoders

Pada Articulated Measurement Arms jenis ini menggunakan bantalan “Wide-

track”, tujuan dari sistem ini adalah sebagai alat pendukung untuk

meningkatkan kenerja dari tersebut.

6. Lengan Serat Karbon.



32

Lengan ini berbentuk tabung yang kuat, konstruksinya ringan, tahan terhadap

perubahan dari tempetur, serta waktu penggunaan dari alat Articulated

Measurement Arms dapat lebih lama.

7. Stabilizer

Stabilizer yang digunakan pada Articulated Measurement Arms adalah model

low-profile Zero-G, alat pendukung ini bertujan untuk mengurangi kelelahan

pada operator, dapat memudahkan saat kontrol pada semua posisi.

8. Tempat Koneksi

Dengan spesifikasi WiFi 802.11 g yang ada pada Articulated Measurement

Arms dapat memberikan keluasaan pada operator untuk mengkoneksikan

terhadap sebuah perangkat komputer.

9. Baterai

Penggunaan baterai pada Articulated Measurement Arms bertujuan untuk

mengatasi listrik mati sehingga kegiatan pengukuran masih bisa dilakukan.

Selain itu baterai ditutup untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari

kompatemen baterai dan juga untuk melindungi dari kesengajaan baterai

dicabut.

10. Clip Probe Holster

Pada bagian ini terdapat tiga probe cadangan sehingga proses pengukuran

dapat dilakukan dengan cepat dan aman.

11. Dudukan Universal

Bagian ini terletak pada bagian bawah dari Articulated Measurement Arms,

dan digunakan sebagai landasan dari Articulated Measurement Arms.
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2.4.2. Metode Non Kontak

Metode Non Kontak adalah: proses pengambilan data 3D dari permukaan

suatu objek tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Proses

pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan suatu sinar pemancar

dan pantulan dari sinar tersebut akan didapatkan data bentuk maupun ukuran dari

suatu objek. Selain menggunakan sinar, teknik ini juga dapat dilakukan dengan

menggunakan suara (ultrasonik), sinar X.

Dalam metode non kontak terbagi menjadi 2 yaitu: metode non kontak

active dan metode non kontak pasif.

1. Metode Non Kontak Active

Pada gambar 2.4.1. diterangkan bahwa metode non kontak active

terdiri dari : Time-of-Flight, Laser Triangulation, Interferometers, Cahaya

Terstruktur, Cahaya Teratur.

A. Time-of-Flight

(a)
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(b)

Gambar 2.4.2.1. (a) Gambar Diagram Sistem kerja Time of Flight
(b) Gambar alat dengan metode kerja Time of Flight

(Sumber: Amar Raja Tiraviam, 2004)

3D Laser Scanner Time- of-Flight termasuk dalam scanner aktif, alat ini

menggunakan cahaya laser untuk memeriksa suatu objek. Kedalaman objek

diperoleh dengan cara menghitung dan membandingkan waktu tempuh yang

dibutuhkan sinar laser yang dipancarkan hingga pantulan yang diterima oleh

detector. Metode ini biasa digunakan untuk membuat model 3D dari objek seperti

bangunan, formasi batu-batuan, atau beberapa objek lainnya.

B. Laser Triangulation

Pada dasarnya, cara kerja metode Triangulation mirip dengan metode

Time-of-Flight. Keduanya menggunakan laser sebagai sumber cahaya.

Perbedaannya pada metode tringulation dibandingkan dengan metode Time-of-

Flight adalah pada metode tringulation tidak menggunakan waktu tempuh sebagai

parameter ukuran, melainkan memanfaatkan lokasi jatuhnya titik laser pada

permukaan benda. Letak titik laser dipengaruhi oleh perbedaan jarak antara
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permukaan benda dengan sumber laser. Parameter yang digunakan pada metode

ini adalah: sumber laser, kamera dan titik laser.

Gambar 2.4.2.2. Prinsip kerja Sensor Laser Triangulasi
(Sumber: Amar Raja Tiraviam, 2004)

Metode ini disebut Triangulasi karena titik laser, kamera dan pemancar

laser membentuk suatu segitiga, panjang samping dari segitiga merupakan jarak

antara kamera dengan pemancar laser, dengan sudut dari pemancar laser yang

sudah diketahui sedangkan sudut dari pojok kamera dapat ditentukan dengan

memperhatikan lokasi titik laser didalam medan pandang kamera. Ketiga

potongan tersebut menentukan bentuk dan ukuran dari segitiga secara keseluruhan

dan memberi lokasi titik laser pada segitiga.

C. Conoscopic Holography

Didalam sistem ini, cahaya laser diproyeksikan ke permukaan lalu

pantulannya sepanjang lintasan cahaya yang sama disimpan melalui kristal

conoscopic serta kemudian diproyeksikan. Dan hasilnya suatu pola difraksi yang
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dianalisa secara berkala untuk menentukan jarak dari permukaan yang diukur.

Keuntungan dengan Conoscopic Holography adalah hanya memerlukan satu

lintasan cahaya untuk mengukur, hal ini memeberi suatu peluang untuk mengukur

dikedalaman suatu lubang pengeboran dengan sempurna.

D. Cahaya Terstruktur

Secara umum langkah kerja dari 3D Scanner Cahaya Terstruktur adalah

memproyeksikan pola cahaya pada subjek dan memperhatikan deformasi pola

pada subjek. Pola tersebut dapat berupa satu dimensi atau dua dimensi. Sebagai

contoh pada satu dimensi adalah garis. Garis diproyeksikan dengan menggunakan

proyektor LCD. Disisi yang lain kamera berada pada posisi sedikit keluar dari

proyektor tersebut. Melihat bentuk dari garis dan menggunakan metode trangulasi

untuk menghitung jarak dari tiap titik. Pada suatu pola garis tunggal, garis disapu

secara memanjang untuk mengumpulkan informasi jarak satu garis pada waktu

yang sama.

Contoh pada pola dua dimensi adalah grid atau pola garis-garis. Kamera

digunakan untuk memperhatikan deformasi pola dan suatu algoritma komplek

digunakan untuk menghitung jarak pada masing-masing titik didalam pola.

Pertimbangkan sebuah array dari garis laser vertikal yang pararel menyapu secara

horizontal ke arah target. Pada kasus yang sederhana, seseorang dapat

menganalisa sebuah image dan mengasumsikan bahwa sebuah garis pantul dari

kiri kekanan merupakan urutan laser pada array, sehingga image paling kiri

merupakan laser yang pertama, dan selanjutnya merupakan laser yang kedua, dan
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seterusnya. Pengurutan ini dapat dijabarkan sebagai garis yang tersembunyi dan

dapat muncul sehingga mengubah urutan guna mengahasilkan ambiguitas garis

laser. Multistripe Laser Triangulation merupakan salah satu solusi dalam

mengatasi masalah ambiguitas garis laser.

Keuntungan menggunakan Cahaya Terstruktur 3D laser scanner adalah

kecepatannya. Dibandingkan menscan hanya satu titik pada satu waktu, scanner

dengan cahaya terstruktur dapat menscan banyak titik atau seluruh permukaan

objek dalam satu waktu. Sehingga permasalahan distorsi akibat gerakan dapat

diminimalkan.

E. Cahaya Teratur

3D scanner dengan menggunakan cahaya teratur memancarkan sinar

secara terus menerus dan mengubah pola pencahayaan pada objek. Biasanya

sumber cahaya merambatkan amplitudonya dalam satu pola sinusoidal.

Sebuah kamera mendeteksi refleksi cahaya dan jumlah pola cahaya yang

digeserkan dengan menentukan jarak dari perjalanan cahaya.

2. Metode Non Kontak Pasive

Metode Non Kontak Pasif tidak memancarkan radiasi sendiri, namun

tergantung pada deteksi pantulan radiasi dari sekitarnya. Kebanyakan pemindai

dari tipe ini medeteksi cahaya yang kasat mata karena merupakan radiasi pantulan

dari objek yang ada.

A. Stereoskopis
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Sistem Stereoskopik biasanya menggunakan dua kamera yang terpisah,

dan mengarah ke pandangan yang sama. Dengan menganalisa perbedaan tipis

antara gambar yang dihasilkan tiap kamera memungkinkan untuk menentukan

jarak antara tiap titik pada gambar. Metode ini didasarkan pada pandangan

stereoskopis manusia.

B. Silhouette

Tipe-tipe dari 3D scanner ini menggunakan garis besar yang diciptakan

dari urutan foto-foto disekitar objek 3D melawan latar belakang yang sangat

kontras. Bayangan yang terbentuk menekan dan memotong serta membentuk

lubang visual aproksimasi dari objek. Dengan teknik semacam ini beberapa jenis

cekungan dari objek yang tidak terdeteksi.

C. User Assisted

Pada metode ini menggunakan prinsip – prinsip fotogrametri. Prinsip ini

hampir sama dengan prinsip pada metode fotografi panorama, kecuali bahwa foto-

foto diambil dari satu objek pada ruang 3D untuk mereplikasikan, dibandingkan

dengan cara mengambil satu seri foto dari satu titik didalam ruang tiga dimensi

dalam rangka untuk mereplikasikan keseluruhan keadaan lingkungan sekitar.
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2.5. Kerangka Pikir

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, et.al. (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, et.al. (2013).

Langkah awal dalam melakukan reverse engineering pada mini truck

Esemka yaitu dengan membongkar bagian bodi truck, selanjutnya membongkar

bagian interior maupun kaki – kaki mobil untuk pemberian nama serta kode

Febriantoko, (2012). Reverse Engineering (RE) merupakan sebuah teknologi

rekayasa ini dimaksudkan untuk memperoleh data geometri dari produk yang

telah ada dan merekontruksi ulang menjadi model gambar tiga dimensi sehingga

waktu produksi dapat diminimalkan, Piratelli, et.al.(2014).

Kus (2009) melakukan reverse engineering membuat model 3D dengan

menggunakan CAD dari komponen yang tidak memiliki dokumentasi. Hasil yang

didapat bahwa proses digitalisasi dengan menggunakan 3D scan lebih efisien serta

memiliki akurasi tinggi dibanding dengan mengukur secara manual dari awal pada

suatu komponen. Sedangkan pada penelitian yang lain, Ma, et.al. (2013)

melakukan reverse engineering pada bumper mobil. Bumper Mobil merupakan
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salah satu bagian dari mobil yang mempunyai peranan penting dalam melindungi

pengendara dari kecelakaan.

2.6. Hipotesis

Hipotesis yang dimungkinkan adalah:

1. Bagaimana melakukan pengukuran fender untuk menghasilkan gambar 3D

surface melalui dua metode yaitu dengan menggunakan alat ukur 3D manual

dan menggunakan 3D (LSAMA).

2. Membandingkan hasil pengukuran dengan alat ukur 3D manual dengan 3D

(LSAMA).


