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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

5.1. Kesimpulan

Penelitian reverse engineering ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada pengukuran fender dengan menggunakan alat ukur 3D manual

memerlukan ketelitian serta keahlian dalam mengoperasikan alat ukur 3D

manual tersebut. Penyempurnaan terhadap alat ukur 3D manual perlu

dipertimbangkan baik secara konstruksi maupun lainnya, sehingga hasil ukur

yang didapat lebih baik.

2. Sedangkan pengukuran fender dengan menggunakan 3D Laser Scanner

Articulated Measurement Arms harus dilakukan dengan cermat dan teliti, hal

tersebut dikarenakan apabila terjadi salah dalam penempatan fender terhadap

posisi sumbu X, Y, Z yang akan discan, maka hasil scan dari fender akan

terbalik dari posisi yang diharapkan.

3. Dari gambar 4.1.1. (a) dan (b) Dari gambar tersebut terdapat perbedaan hasil

ukur dari alat ukur 3D manual dengan 3D (LSAMA) pada dimensi panjang

fender 2,08 mm (1060,25 mm – 1058,17 mm). perbedaan lebar fender adalah

3,34 mm (180,12 mm – 176,78 mm). Selain itu selisih pemgukuran pada tinggi

dari fender adalah 6,11 mm (886,23 mm – 880,12 mm).  Tinggi lengkungan

dudukan lampu depan adalah 1,03 mm (207,33 mm – 206,3 mm). Lebar fender

bagian atas adalah 2,79 mm ( 140,13 mm – 137,34 mm). Perbandingan dimensi

hasil pengukuran pada fender mobil Esemka Rajawali II tersaji pada tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Perbandingan dimensi hasil pengukuran pada fender mobil Esemka Rajawali II

No Nama Bagian 3D Scanner
Measurement Arm 3D manual Selisih Hasil

Pengukuran

1 Panjang fender 1058,17 1060,25 2,08

2 Lebar fender 176,78 180,12 3,34

3 Tinggi fender 880,12 886,23 6,11

4 Tinggi dudukan lampu depan 207,33 206,3 1,03

5 Lebar fender bagian atas 140,13 137,34 2,79

Rata - rata 2462,53 2470,24 7,71

Setelah diamati bahwa dimensi rata – rata fender mobil Esemka Rajawali II

adalah 2470,24 mm pada alat ukur 3D manual tercatat lebih tinggi dari 3D

laser scanner measurement arms, yaitu: 2462,53 mm. Selain itu, perbedaan

rata – rata fender dengan menggunakan dua metode pengukuran yang berbeda

adalah 7,71 mm. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi pengukuran dengan

menggunakan 3D Laser Scanner Articulated Measurement Arms lebih baik

daripada menggunakan alat ukur 3D manual.

4. Jumlah point yang digunakan sebanyak 484 point, dengan jumlah point

tersebut diharapkan mampu untuk menerangkan serta membuat bentuk surface

dari komponen fender yang hampir menyerupai bentuk asli dari mobil Esemka

tersebut. Adapun penomoran point pada fender dilakukan agar dalam

pembacaan titik koordinat pada komputer baik dengan menggunakan alat ukur

3D manual maupun 3D (LSAMA) tersebut dapat lebih mudah untuk dilakukan.
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5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diberikan saran-saran

yang akan berguna pada masa mendatang, saran-saran yang diberikan adalah perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan baik secara konstruksi

maupun lainnya sehingga proses reverse engineering pada fender dapat sebagai

masukan penting dikalangan dunia kampus maupun industri.


