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1 
 

GAMBAR SEBAGAI 

ALAT KOMUNIKASI 

BAGI ENGINEER
  

 
 

 

1.1 Kompetensi dan Pokok Bahasan: 

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa dapat menjelasakan fungsi gambar teknik sebagai 
alat komunikasi bagi para engineer. 

 
Pokok Bahasan dalam bab ini adalah: 

1.  Gambar sebagai bahasa 
2.  Fungsi gambar bagi engineer 
3.  Klasifikasi gambar 
4.  Contoh gambar teknik 

 
 

A. Gambar sebagai bahasa 
Bahasa  merupakan  salah  satu  media  untuk  berkomunikasi  diantara  makluk hidup. 

Setiap makluk hidup diberi anugerah dari Alloh SWT, sebuah bahasa di setiap kelompoknya 
untuk media berkomunikasi. Perkembangan selanjutnya setiap kelompok membutuhkan 
media tertentu untuk mentranslasi bahasa kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, 
sehingga tercipta interaksi yang sehat. 

 
Engineer sebagai sebagai kelompok profesi yang bertanggung jawab dalam 

perekayasaan produk-produk untuk kesejahteraan umat manusia, perlu untuk membangun 
hubungan dengan kelompok-kelompok profesi lainnya untuk perekayasaan tersebut. 
Kelompok-kelompok profesi tersebut diantaranya, Designer, Carpenter, Fabricator, 
Marketing, Lawyer, Administratur, Consumer, dan lain sebagainya. Setiap kelompok tersebut 
tentunya memiliki tata bahasa tersendiri, dalam lingkup profesinya. 

 
Komunikasi antar kelompok sangat diperlukan untuk menghasilkan produk yang 

paripurna,  dalam  pengertian  produk  tersebut  dapat  memenuhi  tujuannya,  yakni dapat 
meningkatkan kesejahteraan bagi umat manusia khususnya maupun makluk hidup pada 
umumnya. Hal ini akan dapat terwujud bila kendala komunikasi antar kelompok dapat 
dihilangkan, sehingga dipandang perlu adanya interface atau suatu translater bahasa antar 
kelompok profesi yang dapat dipahami secara umum oleh seluruh kelompok profesi yang 
berada dimanapun. Interface tersebut tentunya harus memiliki standar tertentu yang bisa 
dipahami, diterima, dan digunakan secara luas oleh setiap kelompok profesi. 

 
Menurut (Hartanto, Sato, & Sugiarto, 2005), Gambar merupakan alat untuk 

menyatakan maksud dari seseorang sarjana teknik. Oleh karena itu gambar juga sering 
disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa untuk sarjana teknik. Penerusan informasi 
merupakan fungsi yang terpenting pada pada bahasa maupun gambar. Bahasa akan 
memberikan informasi yang benar bila tatabahasa yang digunakan benar dan standar. 
Demikian pula dengan gambar akan memberikan informasi yang benar bila dibuat dengan 
standar gambar yang dipahami dan diterima oleh pembuat dan pembacanya. Perbandingan 
antara bahasa dan gambar dapat dilihat pada table berikut. 

BAB 1 



 

 
 

2 Gambar Teknik 

Tabel 1.1 Perbandingan Bahasa dan Gambar 

 
 

 

B. Fungsi Gambar bagi Engineer 
Gambar merupakan media komunikasi yang digunakan oleh engineer untuk 

menuangkan ide, mengkomunikasikan ide ke pihak lain, maupun untuk membaca dan 
menginterpretasikan ide yang dimiliki oleh pihak lain. Menurut (Hartanto, Sato & Sugiarto, 
2005),  tugas gambar dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu 

 
a. Penyampaian informasi 

Gambar merupakan alat penyampaian informasi yang efektif. Penyampaian informasi 
rancangan/ide kepada perencana, perancang proses, pembuat/manufakur, peneliti dan 
lain sebagainya. 

. 
 
 
 

Perencana 
 
 

 

Perancangproses 

 

Penyampaian 

Informasi 
 

 

Pembuat 
 

 
 
 

Peneliti 
 
 

Gambar 1.1 Ilustrasi Gambar sebagai media 

penyampaian informasi 

 

b. Pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan 



 

 

3 Gambar Teknik 

Evaluasi 

Analisa Sintesa 

Gambar merupakan data teknis suatu produk, dimana teknologi, dan spesifikasi 
teknis serta informasi tentang produk dikumpulkan. Oleh karena itu gambar perlu 
diawetkan untuk mensuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan atau untuk diperbaiki, 
tetapi gambar juga dipergunakan untuk disimpan dan dipergunakan sebagai bahan 
informasi untuk rencana-rencana baru di kemudian hari. Metoda penyimpanan gambar 
dilakukan dengan menggunakan, kodefikasi nomor urut gambar, dan lain sebagainya. 
Bentuk media  penyimpannnya  dapat  berupa  blueprint,  microfilm,  ataupun  data 
gambar digital. 

Gambar 1.2  Ilustrasi Cara Pengawetan dan Penyimpanan Gambar 

 

 
c. Cara pemikiran dalam penyiapan informasi 

Ide/konsep abstrak yang melintas di dalam pikiran diwujudkan dalam bentuk gambar 
melalui proses, analisa, sintesa dan evaluasi, yang dilakukan secara berulang-ulang 
hingga diperoleh hasil yang sempurna. 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

Gambar 1.3 Ilustrasi Cara Pemikiran dan 

Penyiapan Informasi 
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C. Klasifikasi Gambar  
Menurut (Narayana, Kanaiyah  & Reddy, 2006), gambar dapat diklasifikasikan sebagai 

Machine Drawing, Production Drawing, Part Drawing, dan Assembly Drawing. 

 

a.  Machine Drawing ( Gambar Mesin ) 

 
Machine drawing terdiri dari part – part atau komponen – komponen. Gambar   ini   

diwujudkan   berupa   sejumlah   pandangan   orthographic, sehingga  ukuran  dan  
bentuk  dari  setiap  komponen  dapat  di  pahami. Contoh gambar mesin adalah seperti 
gambar 1.4, berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.4 Machine drawing (Gambar Mesin) 

 
 
 

b.  Production Drawing ( Gambar Produksi ) 

 
Production Drawing merupakan gambar kerja yang lengkap dengan seluruh 

dimensi, batasan-batasan, dan proses untuk finising akhir komponen yang akan dibuat, 
diantaranya seperti heat treatment, honing, lapping, surface finish, dan lain sebagainya, 
untuk membatu tukang/craftsmean di lini produksi dalam membuat komponen tersebut. 
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Gambar 1.5 Production Drawing (Gambar Produksi) 

 

 
a. Assembly Drawing ( Gambar Assembly ) 

Gambar yang menunjukkan macam-macam part/komponen mesin beserta 
posisinya di mesin secara tepat. Contoh Gambar assembly drawing dapat dilihat pada 
gambar 6 berikut ini: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 1.6 Assembly Drawing (Gambar Assembly) 
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Asembly drawing ini ada beberapa macam, yaitu, 

1. Design Assembly Drawing 

2. Detailed Assembly Drawing 

3. Sub Assembly Drawing 

4. Installation Assembly Drawing 

5. Assembly Drawing for Catalogues 

 
Gambar 1.7 Assembly Drawing untuk katalog perusahaan 

 
 

6.   Assembly Drawing for Instruction Manuals 

 

 
Gambar 1.8 Assembly Drawing untuk Intruksi Manual 
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7. Exploded Assembly Drawing 

 

 
Gambar 1.9 Exploded Assembly Drawing 

 
 
 

8. Schematic Assembly Drawing 

 

 
Gambar 1.10 Schematic Assembly Drawing 
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9. Machine Shop Drawing 

 

 
Gambar 1.11 Machine Shop Drawing 

 

10. Patent Drawing 

 
 

D. Contoh Gambar Teknik 
 

 
 

Gambar 1.12 Gambar Design Assembly “Pot Rak Bunga”
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ALAT-ALAT 

GAMBAR 
  

Oleh: 
I Gusti Gde Badrawada, ST 

Teknik Mesin - IST AKPRIND Yogyakarta 

 

2.1 Judul Pokok Bahasan 

Judul dari pokok bahasan kedua yang dibicarakan dari mata kuliah Menggambar Teknik 
adalah ALAT-ALAT GAMBAR 

 

2.2 Kompetensi 

Kompetensi yang ingin dicapai setelah mahasiswa mempelajari bab ini adalah mahasiswa 
dapat menyebutkan alat-alat gambar dan mampu menjelaskan penggunaannya dalam membuat 
gambar teknik. 

Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, di dalam menggambar secara manual, 
dengan tangan, maka diperlukan alat-alat seperti pensil, kertas gambar, penghapus, garisan, 
busur, jangka dan lain sebagainya. 

 

A. Kertas Gambar 

Sesuai dengan tujuan gambar, bermacam-macam kertas gambar dapat dipakai dalam 
membuat gambar teknik. 

1. Kertas gambar untuk tata letak  

Untuk gambar tata letak yang dibuat dengan menggunakan pensil dapat 
menggunakan kertas gambar putih dan kertas milimeter blok yang bermutu bagus, 
agar mudah dihapus. 

2. Kertas gambar untuk gambar asli 

Untuk gambar asli digunakan kertas kalkir. Jika membuat gambarnya masih 
menggunakan pensil, bisa digunakan kertas kalkir yang kasar. Tetapi jika 
menggambarnya sudah menggunakan rapido, maka dapat menggunakan kertas 
kalkir yang mengkilap. Dari gambar asli ini, bisa dibuat cetak biru yang akan 
disebarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedang gambar asli dari kertas 
kalkir bisa disimpan di tempat dokumentasi. Mutu kertas kalkir untuk gambar asli yang 
dihendaki adalah kertas kalkir yang tahan lama, tahan lembab, mudah untuk 
digambar, dan mudah untuk dicetak. 

BAB 2 
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3. Film gambar 

Film dibuat dari polyester atau cellulose triacetate dan dipergunakan untuk gambar 
yang sangat teliti. Mutu dari kertas ini yang diinginkan adalah keawetannya sangat 

diperlukan, tidak boleh memuai ataupun menyusut. 

Ukuran kertas gambar yag biasa dipakai adalah A0, A1, A2, A3, A4. Perbandingan 

ukuran panjang dan lebar dari masing-masing kertas gambar tersebut adalah 2  : 1. 

Ukuran dari masing-masing kertas gambar tersebut dapat dilihat pada table 2.1 

 

Table 2.1 Ukuran kertas gambar 

A0 841 x 1189 

A1 594 x 841 

A2 420 x 594 

A3 297 x 420 

A4 210 x 297 

   

Gambar 2.1 Ukuran Kertas Gambar 

Dalam melakukan pembuatan gambar teknik untuk masing-masing kertas gambar, 
perletakannya pada meja gambar adalah diletakkan pada sudut kiri bawah dari meja gambar 
(lihat gambar 2.2) 
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Gambar 2.2 Teknik Perletakan Gambar 

 

Untuk kertas gambar ukuran A0, A1, A2, A3 digunakan untuk membuat gambar teknik 
dengan posisi “landscape”. Sedang untuk kertas gambar A4 digunakan untuk membuat 
gambar teknik dengan posisi “portrait”. Garis tepi untuk kertas gambar A0, A1 adalah minimal 
20 mm, sedang untuk ukuran A2, A3, A4 lebar garis tepi dari pinggir kertas adalah 10 mm 
(lihat table 2.2) 

Table 2.2 Aturan Garis Tepi Kertas Gambar 

 

Keterangan: 

a:  lebar kertas 
b:  panjang kertas 
c:  jarak garis tepi ke pinggiran kertas 
d:  jarak garis tepi ke pinggiran kertas pada sisi untuk keperluan dokumentasi 

 

Untuk kepala gambar, diletakkan pada sudut kanan bawah dari garis tepi kertas gambar 
(gambar 2.4). Contoh kepala gambar yang digunakan, dapat dilihat pada gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Contoh Kepala Gambar 

 

Kepala gambar dapat berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. 
Oleh karena itu tidak ada kepala gambar yang standar. Informasi yang ada pada kepala 
gambar antara lain: 

1. Nama gambar 
2. Instansi yang mengeluarkan gambar 
3. Simbol proyeksi 
4. Skala 
5. Satuan yang digunakan 
6. Nama pembuat gambar 
7. Nama orang yang menyetujui 
8. Ukuran kertas 

 
Gambar 2.4 Contoh Informasi yang ada pada kepala gambar 
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B. Pensil 

Karena semua proses pembuatan gambar dimulai dari pensil, maka pemilihan pensil 
adalah sangat penting. Setiap pensil diidentifikasikan dengan huruf dan angka, yang 
menggambarkan tingkat kekerasannya. Tingkat kekerasan pensil dimulai dari yang paling 
keras/hard disimbolkan dengan huruf H, firm disimbolkan dengan huruf F, half black 
disimbulkan dengan huruf HB, dan black disimbulkan dengan huruf B. Masing-masing tingkat 
kekerasan pensil diatas dibagi lagi ke dalam tingkatan yang lebih lanjut. Untuk penggunaan 
sket dan seni bisa dipakai pensil dengan tingkat kekerasan 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B. Untuk 
penggunaan pembuatan gambar sket, bisa digunakan pensil B dan HB. Untuk penggunaan 
pembuatan garis benda bisa digunakan pensil F dan H. Untuk pembuatan garis sumbu 
digunakan pensil 2H dan 3H. Untuk penggunaan yang memerlukan pengukuran yang akurat 
dapat digunakan pensil 4H sampai dengan 9H. 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 2.5 Tingkat Kekerasan Pensil 

 

1. Pensil biasa 

Jenis pensil ini adalah jenis pensil habis pakai, artinya pensil ini akan dibuang jika 
sudah tidak bisa digunakan karena sudah terlalu pendek atau tangan sudah tidak bisa 
memegang pensil ini dengan baik untuk membuat gambar teknik (lihat gambar 2.6.a). 
setiap kali isi pensilnya tumpul, maka perlu dilakukan perautan (gambar 2.6.b) 

2. Pensil setengah mekanis (lead holder) 

Berbeda dengan pensil biasa dimana isi pensilnya menyatu dengan pembungkusnya, 
maka pada pensil setengah mekanis isi pensil terpisah/tidak melekat dengan 
pembungkusnya (gambar 2.6.c). Pembungkusnya lebih tepat dikatakan sebagai 
“magazine”-nya. Karena isi pensil akan dimasukkan ke pembungkusnya tersebut. Jika 
isi pensil sudah habis maka tinggal memasukkan isi pensil baru. Tetapi persamaannya 
adalah kedua jenis pensil diatas perlu diraut untuk mendapatkan ketebalan garis yang 
diinginkan (gambar 2.6.d). 
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3. Pensil mekanis  

Pensil mekanis (gambar 2.6.e) hampir sama dengan pensil setengah mekanis, tetapi 
pensil ini tidak memerlukan perautan. Karena pensil & isi pensil ini sudah disediakan 
dengan berbagai macam ukuran (gambar 2.6.f dan g) 
 
 
 

 
 

(a) 
 
 
 
 

 

 
 

(b) 
 
 
 
 
 

 
 

(c) 
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(d) 

 

 

(e) 

 

 

(f) 
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(g) 

Gambar 2.6 Jenis-jenis Pensil 
 

C. Penghapus 

Jika melakukan kesalahan dalam pembuatan garis, angka dan huruf dengan 
menggunakan pensil atau rapido, maka bisa digunakan penghapus untuk dapat 
memperbaikinya. Untuk melakukan penghapusan bisa secara manual (gambar 2.7.a) 
ataupun menggunakan suatu mesin penghapus (gambar 2.7.b) 

 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 2.7 Jenis-jenis Penghapus 

 

D. Pelindung Penghapus 

Jika ingin menghapus suatu garis yang letaknya berdekatan dengan garis yang lain, agar 
garis yang lain tersebut tidak ikut terhapus maka dapat digunakan pelindung penghapus 
(gambar 2.8.a). sedangkan cara penggunaannya dapat dilihat pada gambar 2.8.b. 

 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 2.8 Pelindung Penghapus dan Cara Penggunaannya 
 

 

E. Sikat Gambar (Brush) 

Setelah melakukan penghapusan, maka timbul kotoran-kotoran. Untuk menyingkirkan 
kotoran-kotoran tersebut bisa menggunakan sikat gambar, jangan menggunakan tangan. 

 

 

Gambar 2.9 Sikat Gambar 

 

 

F. Bedak Gambar 

Biasanya ini digunakan jika kita telah menggunakan rapido untuk menggambar. Jika kita 
melakukan penghapusan pada gambar tersebut, lalu membersihkan kotoran bekas hapusan 
dengan sikat gambar, kemudian kita menaburkan bedak gambar ini dengan tujuan agar pada 
saat melakukan perbaikan dengan rapido, garis yang kita buat tidak melebar. 

 
G. Rapido (Technical Pen) 

Rapido digunakan jika membuat gambar teknik pada kertas kalkir. Di pasaran telah 
banyak dijual rapido dengan berbagai merek serta berbagai ukuran. Ukuran rapido 
menunjukkan besarnya diameter jarum yang terletak diujungnya yang digunakan untuk 
membuat garis. Ukuran yang tersedia mulai dari 0,13 sampai dengan 2 mm. Jarum ini bisa 
diganti jika rusak/bengkok. 
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Gambar 2.10 Rapido 

 

 

H. Penggaris Segitiga (Triangle) 

Sepasang penggaris segitiga ini sangat berguna sekali didalam pembuatan garis yang 
sejajar dan garis yang tegak lurus diantara satu dengan yang lainnya. Penggaris ini juga 
dapat digunakan untuk membuat garis yang membentuk sudut dengan garis referensinya 
(gambar 2.11.a). Semua itu dapat dilakukan dengan cara memadukan serta merubah posisi 
masing-masing penggaris tersebut, satu dengan yang lainnya (gambar 2.11.b). 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 2.11 Penggaris Segitiga dan Cara Penggunaannya 
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I. Penggaris T (T-Square) 

Penggaris ini (gambar 2.12.a) digunakan untuk membuat garis horizontal maupun vertical 
yang panjang. Cara penggunaan dari penggaris ini adalah dengan memanfaatkan tepi dari 
meja gambar.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 2.12 Penggaris T dan Cara Penggunaanya 
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J. Penggaris Skala (Scale Ruler) 

Penggaris skala adalah perpaduan antara sebuah penggaris dengan suatu skala yang 
telah ditetapkan dalam pembuatan suatu gambar teknik. Tampak gambar 2.13 adalah 
penggaris skala tiga kaki. Masing-masing kaki mempunyai skala 2 buah yang berbeda. Fungsi 
garis skala ini adalah membuat suatu garis dengan skala yang telah ditetapkan. Jadi dalam 
pembuatan garis tidak perlu lagi menghitung berapa panjang kita menarik suatu garis jika 
menggunakan skala tertentu.  

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 2.13 Penggaris Skala 
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Dalam gambar teknik kita mengenal ada 3 buah skala yaitu; 

1. Skala penuh 

Skala penuh adalah skala dengan angka perbandingan 1 : 1. Dengan skala ini berarti 
kita menarik suatu garis pada kertas gambar sama panjang dengan panjang nyata 
garis tersebut.  

2. Skala diperkecil 

Skala diperkecil adalah skala dengan angka perbandingan 1 : X, dimana X > 1. 
Sebagai contoh adalah skala 1 : 2 artinya kita menarik garis dengan panjang 1 mm di 
kertas gambar, mewakili 2 mm panjang kenyataan garis tersebut. Dengan demikian 

garis yang kita gambar pada kertas gambar panjangnya 
2

1  kali dari panjang 

nyatanya. 

3. Skala diperbesar 

Skala diperbesar adalah skala dengan angka perbandingan X : 1, dimana X > 1. 
Sebagai contoh adalah skala 2 : 1 artinya kita menarik garis dengan panjang 2 mm di 
kertas gambar, mewakili 1 mm panjang kenyataan garis tersebut. Dengan demikian 
garis yang kita gambar pada kertas gambar panjangnya 2 kali dari panjang nyatanya. 

 

Yang perlu dicatat dalam pemakaian skala adalah kedua angka perbandingan tersebut 
harus mempunyai satuan yang sama. Baik angka 1 dan X harus mempunyai satuan yang 
sama. Skala yang dianjurkan atau yang umum dipakai terlihat pada table 2.3 di bawah. 

Table 2.3 Aturan Pemakaian Skala 

 

 

 

K. Sablon Bentuk (Template) 

Sablon bentuk telah banyak dibuat untuk memudahkan kita dalam membuat bentuk-
bentuk geometri yang diinginkan. Ellips dapat dibuat dengan bantuan sablon ellips seperti 
yang tertera pada gambar 2.14.a. Cara menggunakan sablon ini adalah dengan cara 
mengimpitkan garis sumbu ellips yang ada pada sablon dengan garis sumbu yang telah 
dibuat pada kertas gambar. Dengan demikian gambar ellips yang dibuat akan mempunyai 
posisi yang tepat. Selain ada sablon ellips, juga ada sablon lingkaran (gambar 2.14.b). Cara 
menggunakan sablon ini sama dengan cara menggunakan sablon ellips, yaitu dengan 
mengimpitkan garis sumbu lingkaran yang ada pada sblon lingkaran dengan garis sumbu 
yang telah dibuat pada kertas gambar. 
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Sablon-sablon yang lain yang tersedia adalah sablon simbul pengelasan (gambar 2.14.c) dan 
sablon bujur sangkar (gambar 2.14.d) 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 
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(d) 

Gambar 2.14 Sablon Bentuk 

 

 

L. Sablon Huruf & Angka 

Untuk memudahkan dalam pembuatan huruf maupun angka, maka telah disediakan 
sablon huruf dan angka. Ukurannya juga bervariasi, dimulai dengan ukuran tinggi huruf/angka 
2 mm. 

 

 

Gambar 2.15 Sablon Huruf dan Angka 

 

 

M. Mal Lengkungan (Irreguler Curve) 

Mal ini digunakan untuk membuat busur-busur yang tidak dapat dilakukan oleh sablon 
lingkaran. 
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(a) 

 

 

(b) 

Gambar 2.16 Mal Lengkungan 
 

 

N. Mal Lengkungan Fleksibel (Flexible Curve) 

Mal ini fungsinya sama dengan mal lengkungan, tetapi dalam penggunaannya lebih 
fleksibel. 
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(a) 

 

 

(b) 

Gambar 2.17 Mal Lengkungan Fleksibel 

 

 

O. Busur Derajat (Protractor) 

Busur derajat digunakan untuk menentukan besar  sudut suatu garis. Biasanya alat ini 
digunakan untuk menentukan besar sudut suatu garis yang tidak istimewa (yang tidak dapat 
dibuat dengan mengkombinasikan posisi 2 buah segitiga siku-siku) 
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(a) 

 

 

(b) 

Gambar 2.18 Busur Derajat 

 

P. Jangka (Compass) 

Jangka (gambar 2.19.a), pada umumnya, digunakan untuk membuat lingkaran/busur. 
Lingkaran/busur tersebut dapat dibuat dengan pansil ataupun dengan tinta/rapido. Mengenai 
cara penggunaanya dapat dilihat pada gambar 2.19.b. Jika pensil yang digunakan untuk 
membuat lingkaran/busur telah tumpul, maka cara meruncingkan kembali dapat dilihat pada 
gambar 2.19.c. 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

Gambar 2.19 Jangka 
 

 

Q. Pembagi (Divider) 

Pembagi (gambar 2.20.a) digunakan untuk membagi suatu garis dengan jarak yang 
sama. Juga dapat digunakan untuk memindahkan ukuran. Cara menggunakannya terlihat 
seperti pada gambar 2.20.b. 

 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 2.20 Pembagi 
 

 

R. Meja & Mesin Gambar 

Untuk membuat gambar teknik maka diperlukan meja sebagai alasnya. Meja gambar 
yang tersedia sekarang sudah dilengkapi dengan mesin gambar (gambar 2.21). dengan 
adanya mesin gambar ini, maka alat-alat gambar yang dibutuhkan akan berkurang seperti 
busur derajat, segitiga, penggaris, penggaris T. Dengan demikian mesin gambar ini akan 
sangat membantu sekali dalam pembuatan gambar teknik. Waktu yang dibutuhkan untuk 
membuat gambar teknikpun akan lebih singkat. Papan gambar yang ada pada meja gambar 
harus mempunyai permukaan yang sangat rata dan tepi yang lurus, dimana kepala dari 
penggaris T digeser. Papan ini terbuat dari kayu pohon cemara, kayu pohon linde, kayu lapis, 
atau hardboard. Tetapi sekarang sudah terbuat dari besi yang bermagnet. Ukurannya 
disesuaikan dengan ukuran kertas. Untuk kertas A0, maka ukuran papan gambarnya adalah 
1200 x 900 mm. Untuk kertas A1, maka ukuran papan gambarnya adalah 600 x 450 mm. 

 

Gambar 2.21 Meja & Mesin Gambar 
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HURUF & 

GARIS

 
 

 

 

 

 

3.1 Judul Pokok Bahasan 

Judul dari pokok bahasan ketiga yang dibicarakan dari mata kuliah Menggambar Teknik 
adalah GARIS & HURUF. 

 

3.2 KOMPETENSI 

Kompetensi yang ingin dicapai setelah mahasiswa mempelajari modul ini adalah mahasiswa 
dapat menjelaskan macam-macam garis dan huruf serta dapat memilih jenis garis & huruf yang 
akan digunakan dengan tepat. 

Di dalam gambar teknik, semua gambar yang dibuat pasti dengan garis. Garis-garis yang 
digoreskan dalam kertas gambar merupakan kombinasi dari bermacam-macam garis. Masing-
masing garis mempunyai arti dan penggunaannya sendiri. Oleh karena itu penggunaannya harus 
sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jika ada keterangan yang diperlukan dalam gambar teknik, 
maka digunakan angka dan huruf. 

 

A. Jenis Garis 

Dalam gambar teknik, ada 3 buah jenis garis yang digunakan. Garis-garis tersebut 
adalah: 

1. Garis nyata  
2. Garis gores  
3. Garis gores bertitik 

Sedangkan masing-masing garis diatas dapat dibedakan lagi menurut ketebalannya: 

1. Garis tebal 
2. Garis sedang 
3. Garis tipis 

Ketiga jenis tebal garis tersebut mempunyai perbandingan 1 : 0,7 : 0,5. Kombinasi dari 
macam-macam garis tersebut diatas itulah yang sering digunakan dalam membuat gambar 
teknik. Umumnya ketebalan garis jenis garis tebal adalah 0,5 atau 0,7 mm. Mengenai macam-
macam garis dan peggunaannya dapat dilihat pada table 3.1. 
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Table 3.1 Jenis-Jenis Garis 

 

 

Untuk contoh penggunaan dari masing-masing garis yang disebutkan dalam table 3.1 
dapat dilihat dari gambar 3.1 di bawah ini. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

Gambar 3.1 Contoh Penggunaan dari Masing-Masing Garis 
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B. Teknik Pembuatan Garis 

1. Garis horizontal 

Untuk membuat garis horizontal dapat menggunakan garisan T. dengan menggunakan 
garisan jenis T ini, memungkinkan kita membuat garis horizontal yang panjang. Untuk 
teknik pembuatan garis horizontal dapat dilihat pada gambar 3.2. Pada gambar 3.2 
tampak bahwa sudut yang dibentuk oleh pensil dengan kertas adalah 60

o
. Untuk posisi 

pensil yang lebih teliti, maka pensil dimiringkan agak ke depan seperti yang terlihat 
pada gambar 3.2.d. Pada waktu menarik garis, pensil digerakkan memutar. 

 

Gambar 3.2 Garis Horizontal 

 

2. Garis vertical 

Pada pembuatan garis vertical, bisa digunakan penggaris T dikombinasikan dengan 
garisan segitiga siku-siku. Posisi pensil sama dengan posisi pensil untuk membuat 
garis horizontal yaitu membentuk sudut 60o dengan kertas gambar. Dan pada saat 
menarik garis pensil diputar perlahan-lahan. 

 

Gambar 3.3 Garis Vertical 
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3. Garis miring 

Untuk membuat garis miring (membentuk sudut dengan garis horizontal) dapat dibuat 
dengan mengkombinasikan segitiga siku-siku 45

o
 dan segitiga siku-siku 30

o
 x 60

o
. 

 

Gambar 3.4 Garis Miring 

 

4. Garis parallel 

Garis yang parallel dapat dibuat dengan kombinasi garisan segitiga siku-siku 45
o
 dan 

segitiga 30
o
 x 60

o
 (gambar 3.5.a). Atau  dengan mengkombinasikan garisan segitiga 

siku-siku dengan garisan T (gambar 3.5.b & c). 

 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

Gambar 3.5 Garis Parallel 

 

Jarak minimum antar garis yang sejajar (jarak minimum antar garis tengah garis-garis 
parallel) adalah 3 kali tebal garis yang paling tebal. Dianjurkan agar ruang antara garis 
tidak kurang dari 0,7 mm. 

 

Gambar 3.6 Jarak Minimum Antar Garis yang Sejajar 

 

Pada garis sejajar yang berpotongan, jaraknya dianjurkan paling sedikit 4 x tebal garis. 

 

Gambar 3.7 Jarak Minimum Antar Garis Sejajar yang 
Berpotongan 
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C. Huruf & Angka 

Huruf & angka di dalam membuat gambar teknik, digunakan untuk memberi keterangan, 
ukuran, catatan-catatan, judul dan lain sebagainya. Huruf dan angka mempunyai ciri yaitu 
jelas dan seragam. Jenis huruf & angka yang digunakan dalam gambar teknik ada 2 macam, 
yaitu huruf tegak dan huruf miring. Mengenai aturan tinggi huruf besar (h), tinggi huruf kecil 
(c), tebal huruf (d), jarak antar huruf (a), jarak antar kata (e) dapat dilihat pada table 3.2 di 
bawah ini. 

Table 3.2 Aturan Penggunaan Huruf dan Angka 
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D. Teknik Pembuatan Huruf & Angka 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 3.8 Teknik Pembuatan Huruf dan Angka 
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3.3 SOAL-SOAL 

1. Bagilah kertas gambar A3 menjadi 6 bagian, kemudian buatlah garis-garis seperti di bawah ini 

 

 

2. Bagilah kertas gambar A3 menjadi 6 bagian, kemudian buatlah garis-garis seperti di bawah ini 
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3. Buatlah gambar seperti di bawah ini 

 

 

4. Buatlah gambar seperti di bawah ini 
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5. Buatlah gambar seperti di bawah ini 

 

 

6. Buatlah gambar seperti di bawah ini 
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7. Buatlah gambar seperti di bawah ini 

 

8. Buatlah huruf-huruf seperti di bawah ini 
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9. Buatlah huruf-huruf seperti di bawah ini 

 

 

10. Buatlah huruf-huruf seperti di bawah ini 
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GAMBAR SKETSA 

  

 

 

 

 

 

4.1 Kompetensi 

1. Dapat Mengambar bentuk sket 
2. Dapat Membuat rangka gambar sket 
3. Dapat Mengambar dengan tangan tanpa bantuan alat 

 

4.2 Pendahuluan 

Sketsa tangan adalah bentuk yang pertama pada komunikasi, beberapa kesan dalam 
mengambar mempertimbangkan tentang sketsa. Sketsa adalah bentuk yang paling simpel dalam 
mengambar, ini adalah cara yang paling menyenangkan dan cara cepat untuk menuangkan idea 
melalui bentuk visual. Sketsa tangan adalah bahasa grafik digunakan untuk membantu bahasa 
verbal. Mencoba mendiskripskan benda di gambar 3.3, yang metode komunikasi lebih sukses? 
Tujuan sketsa dan mengambar instrumen adalah sama. Penyajian ide informasi dan komunikasi 
lebih berkurang untuk suatu kesalahan. 

Sketsa adalah cara yang paling baik untuk menunjukan ide-idea dengan tiba-tiba (cepat). 
Sebuah idea yang bagus dapat hilang ketika salah satu menunggu sampai instrumen mengambar 
dapat dibuat: 

1. kecepatan pengembangan suatu produk baru 
2. membantu mengelompokkan idea 
3. membantu menyimpulkan idea 
4. membantu menyimpan idea 
5. membantu dalam desain (rancangan) 
6. membantu dalam perubahan desain 
7. membantu menemukan solusi masalah dalam grafik 
8. menyimpan waktu dan biaya pada alat megambar 

Seperti yang akan dipelajari dalam bab ini, kita haru mengembangkan kemampuan untuk 
mengambar sket semua tipe pada gambar tangan, kita harus menjadi familiar (terbiasa dengan 
pensil) dengan media mengambar dan penghapus diperlukan untuk mengambar sketsa 

 

A. The Rancangan Dan Sketsa Gambar 

Tujuan utama dalam sketsa ini adalah untuk membantu rancangan komunikasi dengan 
dirinya sendiri dan orang lain. Gambar 3.5 sketsa membantu perancang, akhli teknik dan 

BAB 4 



 

 
 

44 Gambar Teknik 

rancanganorang Draftperson dan teknisi. Belajar dan mengajar dalam kecepatan gambar 
sketsa di dalam prodesur gambar teknik dapat digunakan sketsa untuk menyeleksi tipe yang 
paling bagus pada gambar pada bagian-bagian, dengan sketsa keputusan dapat dapat 
dibuat seperti baik atau tidak baik apa yang harus dirubah dan apa yang harus 
dikembangkan selanjutnya. 

 

 

B. Gambar Sketsa 

Tujuan gambar sketsa adalah merencanakan untuk berfikir yang jelas, karena gambar ini 
dapat dibuang atau disimpan untuk penunjuk selanjutnya. Gambar sket dapat dibuat 
beberapa tipe gambar kerja bagaimanapun yang paling umum tipenya gambar isometrik, 
pictorial dan orthogonal gambar kerja. 

Sketsa dapat digambar dengan cepat (keuntungan utama lebih baik dari mengambar 
dengan alat) tetapi hampir ceroboh dan tidak rapi usaha yang dilakukan sia-sia (gambar 3.7). 

Jangan membuat skala dalam gambar sket, skala hanya akan memperlambat proses 
sketsa. Ini sangat penting untuk mengembangkan perasaan dengan proportional/ukuran 
yang nyata. ini dapat diperoleh melalui latihan yang terus menerus. 

 

 

C. Alat-Alat 

Salah satu keuntungan gambar sket sangat simpel pada perlengkapan alatnya, hanya 
beberapa perlengkapan gambar yang kamu perlukan. Pensil, penghapus dan kertas gambar. 

Gunakan: 
1) pensil yang lunak, H, HB atau 2 pensil yang direkomendasikan.  
2) Penghapus umumnya selalu gunakan penghapus karet, jangan menggunakan 

penhapus tinta atau penghapus yang keras pada permukaan kertas.  
3) kertas gambar beberapa permukaannya dapat digunakan untuk gambar  serta dapat 

juga digunakan untuk sketsa. Kertas buram dan trasparan yang diromendasikan 
khusus gambar sket. 

Kertas sketsa dapat menggunakan kertas yang besih atau bergaris yang disebut dengan 
graphpapaer. Garis dari sketsa itu dapat kotak dan isometrik, kertas yang paling baik untuk 
menggunakan yang bergaris dengan spasi 1/8 inc atau ¼ inc. Alat-alat gambar dapat 
digunakan jika alat gambar 

 

 

D. Persiapan Untuk Penyelesaian Gambar Sket 
 

Ada dua cara untuk membuat sketsa. Kita harus memutuskan bentuk sketsa yang paling 
nyaman/baik untuk kita, dan bentuk yang akan diberikan untuk hasil yang paling baik. 
Apabila 2 orang akan membuat gambar sket tidak ada satu pun mengambar yang sama, 
masing-masing orang mempuyai ciri-ciri tersendiri dan membuat gambar sket. Ini sangat 
penting untuk banyak berlatihan.  

Dengan mempertimbangkan latihan di bawah ini. Praktikan dan putuskan metode sketsa 
yang paling nyaman untukmu. Selanjutnya mulai kembangkan kemampuanmu. 

1. Pegang pensil dalam posisi yang nyaman 
2. Pensil untuk gambar jangan ditekan 
3. Pilihlah pensil yang lembut sesuai dengan tingkatnya 
4. Praktikan ketajaman dari pensil ( fig 3.11) 
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5. Praktikan dua garis tebal dan tipis akan kelihatan lebih tajam dalam gambar sket 
6. Pindahkan kertasmu disampingmu sampai gambar particular dapat menjadi aman, 

nyaman. 
7. Praktikan pada kertas yang tipe berbeda 
8. Praktikan garis garis horizontal (fig 3.12) 
9. Praktikan garis vertika (fig 3.13) 
10. Praktikan garis diagonal (3.14) 
11. Praktikan sudut (3.15) 
12. Praktikan lingkaran (3.16) 
13. Lingkaran isometrik (3.17) 
14. Paratikan arc (3.18) 
15. Elips (3.19) 
16. Bundar (3.20) 
17. Filllens (3.21) 
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        KONSTRUKSI 

 GEOMETRIK 
 
 
 

 

 

 

 

5.1 Judul Pokok Bahasan 

Mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat gambar teknik 
dasar berupa konstruksi geometrik 

 

5.2 Kompetensi 

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan pengertian gambar konstruksi geometrik 
2. Menyebutkan fungsi gambar konstruksi geometrik 
3. Membedakan bentuk-bentuk gambar konstruksi geometrik 
4. Menggambar konstruksi dasar pada konstruksi-konstruksi dengan garis 
5. Menggambar konstruksi dasar pada konstruksi-konstruksi dengan lingkaran  
6. Menggambar konstruksi dengan garis-garis lengkung 

 

5.3 Uraian Materi 

Dalam menggambar teknik, juru gambar sering menggunakan konstruksi yang didasarkan atas 
unsur-unsur geometri. Unsur-unsur geometri yang dimaksud di sini adalah busur-busur, lingkaran, 
garis atau sudut. Konstruksi geometri digunakan agar lukisan dan gambar-gambar yang dibuat 
memberikan bentuk yang baik. Penyambungan-penyambungan garis dengan garis, busur dengan 
busur, busur dengan garis dan sebagainya, bisa digambar dan dilukis secara tepat dengan 
mempergunakan peralatan gambar teknik. 

Konstruksi geometrik mempunyai fungsi yang penting dalam pembuatan gambar kerja maupun 
untuk pemecahan masalah dengan grafik dan diagram. Konstruksi geometrik sangat diperlukan 
apabila juru gambar tidak mempunyai alat/perlengkapan gambar yang komplet. 

 

5.3.1 Konstruksi-Konstruksi Dasar 

Gambar teknik harus digambar dengan teliti dan cermat. Untuk ini diperlukan ketrampilan 
dalam menggunakan penggaris, jangka, segitiga, dsb. sebagai dasar menggambar bentuk-
bentuk geometri. Konstruksi geometrik ini dalam pembuatannya dibedakan menurut 
penggunaannya terdiri dari konstruksi dengan garis, konstruksi dengan Jingkaran, dan 
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konstruksi dengan garis lengkung. 
 

A. Konstruksi Dengan Garis 

1. Menggambar Garis Tegak Lurus  

Buatlah garis tegak lurus pada sebuah garis AB melalui titik C, yang terletak di luar 
garis AB. Buatlah titik C sebagai titik pusat busur lingkaran yang memotong garis AB 
pada titik-titik 1 dan 2. Dengan titik 1 dan 2 sebagai titik pusat, gambarlah dua buah 
lingkaran yang saling berpotongan di titik 3, dengan jari-jari yang sama. 
Hubungkanlah titik C dengan titik 3 dengan sebuah garis lurus. Garis penghubung 
inilah merupakan garis yang dinyatakan. 

 

 

 

Gambar 5.1 Menggambar Garis Tegak Lurus 
 

2. Menggambar Garis Bagi yang Tegak Lurus  

Buatlah titik-titik A dan B dan dua buah busur lingkaran dengan jari-jari yang cukup 
besar, lebih besar dari setengah AB. Busur tersebut akan saling berpotongan di titik-
titik C dan D. Hubungkanlah titik-titik C dan D. Titik E merupakan titik-titik tengah AB. 
Garis penghubung ini adalah garis yang dinyatakan. 

 

 

Gambar 5.2 Menggambar Garis Bagi yang Lurus 

 

A B 

A B 

C 
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3. Membagi Dua Sebuah Sudut  

Gambarlah sebuah busur lingkaran dengan titik A sebagai titik pusat, dan memotong 
kaki-kaki sudut AB dan Ae pada titik-titik D dan E. Dengan jari-jari r yang sama 
buatlah dua buah busur berpotongan pada titik F. Garis penghubung AF adalah garis 
pembagi yang dinyatakan. 

  

A  

Gambar 5.3 Membagi Dua Sebuah Sudut 

 

4. Membagi Tiga Sebuah Sudut Siku  

Gambarlah sebuah busur lingkaran dengan titik A sebagai titik pusat, dan memotong 
AB di CD dan Ae pada titik-titik D dan E. Dengan jari-jari yang sama buatlah dua buah 
busur lingkaran dengan titik-titik D dan E sebagai titik pusat. Dua buah busur lingkaran 
ini akan berpotongan pada titik F. Garis penghubung AF adalah garis pembagi yang 
dinyatakan. 

 

 

 

Gambar 5.4 Membagi Tiga Sebuah 
Sudut Siku 

 

5. Membagi Tiga Sebuah Sudut Sembarang  

Buat setengah lingkaran dengan titik pusat 0 dan jari-jari secukupnya. Setengah 
lingkaranini memotong kaki-kaki sudut pada titik A dan B, dan perpanjangan kaki AO 
di titik C.Dengan jari-jari 2r dan titik-titik pusat A dari e, buatlah busur-busur lingkaran 
yang saling berpotongan di titik D. Hubugkan B dan D dengan sebuah garis lurus, 
yang memotong diameter AOe di titik E. Bagilah ruas (segment) garis AE dalam tiga 
bagian yang sama, dengan titik baginya adalah 1 dan 2.' Hubungkan titik D dengan 

B 

E 

B 

D 

E 

A C 
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titik 1 dan 2, dengan garis-garis lurus. Garis-garis perpanjangan dari garis-garis 
penghubung ini akan memotong setengah lingkaran di F dan G. Garis-garis OF dan 
OG adalah garis-garis bagi yang dinyatakan. 

 

 

Gambar 5.5 Membagi Tiga Sudut 
Sembarang 

 

6. Menggambar Segi Empat Sama Sisi  

Buatlah garis AB yang telah ditentukan panjangnya. Tarik garis tegak lurus di titik B 
dan buat busur lingkaran, titik B sebagai pusatnya dengan jari-jari AB. Garis tersebut 
memotong garis tegak lurus di titik e. Buat busur lingkaran di titik e dan A dengan jari-
jari AB. Busur lingkaran tersebut berpotongan di titik D. Hubungkan titik-titik AB CD, 
maka segi empat sama sisi tersebut adalah yang dinyatakan.  

 

0  

Gambar 5.6 Menggambar Segi Empat 
Sama Sisi 
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Gambar 5.7 Menggambar Belah Ketupat 

7. Menggambar Belah Ketupat 

Belah ketupat dengan telah diketahui tingginya. Buat garis tegak lurus AB, dan tarik di 
titik A, melalui titik E pada garis AB. Buat busur lingkaran di titik A dan E dengan jari-
jari sama dengan tinggi dari belah ketupat. Busur lingkaran memotong garis di tiiik P 
dan Q. Tarik garis tegak lurus pada P melalui Q. Titik C terletak diantara P dan Q. 
Hubungkan titik A dan C. Buat busur lingkaran di C dengan jari-jari CA memotong 
perpanjang,m PQ di titik D. Buat busur lingkaran dengan jarijari yang sama 
memotOng garis AE di titik B, hubungkan B dengan D. Maka belah ketupat ABCD 
adalah yang dinyatakan. Lihat gambar di baliknya. 

 

8. Menggambar Segitiga Diketahui Ketiga Sisinya 

Diketahui sisinya AB, AC, dan BC. Tarik sisi ABdalam tempatnya yang tepaL Dengan 
menggunakan titik ujungnya A dan B sebagai titik pusat dan jari-jari yang masing-
masing sama dengan AC dan BC, Jingkarkan ke dua busur yang berpotongan dan 
yang menentukan temp at titik C. ABC merupakan segitiga yang dinyatakan. Lihat 
gambar di atas. 

 

 

Gambar 5.8 Menggambar Segitiga Diketahui 
Ketiga Sisinya 

 

9. Menggambar SegiIima Teratur Dengan Sebuah Sisi Tertentu 

GaIpbarlah garis tegak lurus pada garis AB yang diketahui. Pada garis bagi ip-j 
ambilah ruas garis CD yang sama panjangnya dengan AB, dan tariklah sebuah garis 
meJalui AD. Buatlah DE = 'hAB. Dengan titik A sebagai titik pusat dan AE sebagai 
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jari-jari, gambarlah sebuah busur lingkaran yang memotong garis perpanjangan CD di 
F. Dengan titik A, B, dan F buatJah busur-busur tingkaran yang sating berpotongan di 
titik G dan H. Jika titik-titik A, G, F, H, dan B berturut-turut dihubungkan, akan 
dihasilkan segilima teratur yang dinyatakan. 

 

 

Gambar 5.9 Menggambar Segilima Teratur 

 

10. Memgambar Segilima Teratur Dalam Sebuah Lingkaran 

Gambar dua buah sumbu tegak lurus melalui titik pusat 0 dari lingkaran. Tentukan titik 
bagi G dari garis OC, buatlah busur lingkaran dengan jari-jari AG dan titik pusat G. 
Busur lingkaran ini memo tong garis sumbu CD di titik H. Maka AH adalah sisi 
segilima. Dengan titik pusat A dan jarijari AH, buat dua busur lingkaran yang 
memotong lingkaran, di ketahui di titik I dan J. Dengan titik pusat I dan J dan jari-jari 
AH buat busur lingkaran yang memotong lingkaran, diketahui di titik K dan L. 
Hubungkan titik-titik A,J,K,L dan I. Maka AJKLI adalah segilima teratur yang 
dinyatakan. 

 

Gambar 5.10 Menggambar Segilima Dalam 
Lingkaran 

 

 

11. Menggambar Segilima Dalam Lingkaran  

Buatlah garis dari titik 0 dengan sudut tertentu dari sumbu OP. Garis OQ dibagi lima 
sama panjang. Titik Q dihubungkan dengan titik P. Buatlah gari_ sejajar PQ dari titik-
titik bagi kesumbu OP. Buat busur lingkaran dengan jarijari OP di titik 0, buat busur 
lingkaran di titik P dengan jari-jari yang sama. Kedua busur lingkaran tersebut 
berpotongan di titik T. Tarik garis dari titik T ke titik 2 sehingga memotong lingkaran di 
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titik S. Jarak OS adaJah saJah satu sisi segilima yang dinyatakan. 

 

Gambar 5.11 Menggambar Segilima Dalam 
Lingkaran 

 

12. Menggambar Segienam Beraturan 

Gambar (a). Diketahui jarak AB. Buat lingkaran yang mempunyai AB sebagai garis 
tengah. Dengan menggunakan jari-jari yang sama dan dengan titik A dan 
B sebagai titik pusat, Jingkar n busur yang memotong keJiling.' 
Sambungkan titik-titik ini untuk meJengkapi bentuk segienam yang  
dinyatakan. 

Gambar (b). Diketahui jarak AB. Dengan menggunakan segitiga gambar 30°-60° dan 
mistar gambar T, tarik garis dalam urutan yang ditunjukkan oleh angka 
dalam gambar. 

Lihat gambar 5.12 (a) dan gambar 5.12 (b). 

 

 

 

 

A     B  

Gambar 5.12 Menggambar Segienam Teratur 
Gambar 

 

 

13. Menggambar Segienam Di Luar Lingkaran  

Dengan diketahui satu sisinya, maka gambarlah lingkaran yang telah ditentukan 
pusatnya adalah O. Buat garis AB melalui pusatlingkaran dan garis or tegak lurus AB 
melalui titik O. Buat sidut 30° di atas dan di bawah sumbu AB dan memotong 
lingkaran di titik P, R, S, dan V. Tarik garis tegak lurus OP memotong garis AB di titik 
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A. Buat lingkaran dengan jari-jari AO memotong perpanjangan AP di titik C. Dengan 
car a yang sama pada diagonal OR, Os, dan OV untuk memperoleh titik D, E, P. 
Hubungkanlah titik-titik tersebut, adalah merupa_an segienam yang dinyatakan. Lihat 
gambar di atas. . 

 

 

 

Gambar 5.13 Menggambar Segienam Di Luar 
Lingkaran 

 

14. Menggambar Segienam Di Dalam Lingkaran  

Buatlah lingkaran dengan garis tengahnya AB. Titik 0 adalah pusat lingkaran. Tarik 
garis tegak lurus AB melalui titik 0, sehingga merupakan sumbu tegak dari lingkaran, 
dan memotong lingkaran di titik C dan D. Buat busur lingkaran di titik C dan D dengan 
jari-jari yang sama yaitu setengah sumbu AB. Busur lingkaran tersebut memotong 
lingkaran di titik E, F, G, dan H. Hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk 
segienam yang dinyatakan. 

 

 

 

Gambar 5.14 Menggambar Segienam Di Dalam 
Lingkaran 

 

C 

D 

E 

F T E 
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15. Menggambar Segi-N Beraturan  

Tentukan dahulu jari-jari luarnya (R). Buatlah lingkaran dengan jari-jari (R) yang 
bertitik pusat di O. Tarilclah garis AB, dan bagilah garis tengah AB menjadi 9 bagian 
yang sama panjang. Tariklah garis CD tegak lurus AB di tengah-tengah AB. 
Perpanjanglah AB Jdan CD berturut-turut dengan BE dan DF = 1/9 AB. Hubungkan E 
dengan F, garis ini memotong keliling lingkarannya di G. Maka G-3 adalah sisi segi-
sembilan beraturan yang diminta. 

 

 

Gambar 5.15 Menggambar Segi 9 Beraturan 
 

16. Menggambar Segi-N Beraturan Metode Lain 

Gambarlah dengan membagi garis tengah AB dalam 9 bagian yang sama panjang. 
Buatlah busur lingkaran denganjari-jari = R = AB dan titik A dan B sebagai pusat, 
maka terdapat titik potong C. Tariklah garis C2, yang memotong keliling lingkaran di 
D, maka BD adalah sisi .segi- sembilan beraturan yang dinyatakan.  

 

 

Gambar 5.16 Menggambar Segi-N Beraturan 
Metode Lain 

 

 

C 
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B. Konstruksi Dengan Lingkaran 

a. Menggambar Elips Dalam Segiempat  

Gambar segiempat dengan sudut 30° terhadap garis mendatar. Buat sumbu 
segiempat dan juga garis diagonalnya. Tarik garis CF memotong OB di titik T, tarik 
garis CH memotong OD di titik S. Buat lingkaran di titik S dengan jari-jari SH, buat 
lingkaran dengan jarijari CH di titik C. Buat lingkaran di titik T dengan jari-jari TF. Buat 
lingkaran di titik A dengan jari-jari CF, maka terbentuklahsebuah elips yang diminta. 

 

 

 

 

Gambar 5.17 Menggambar Elips Dalam 
Segiempat 

 

b. Menggambar Garis Singgung Pada Elips Melalui Titik Di Luar Garis 

Dengan sebuah ujung sumbu kecil sebagai titik pusat dan jari-jari R yang sama 
dengan setengah panjang sumbu besar, lingkarkan busur untuk menemukan titik 
pusat FI dan F2. Dengan titik P sebagai titik pusat dan jarak PF2 sebagai jari-jari, tarik 
sebuah busur. Dengan menggunakan FI sebagai titik pusat dan panjang AB sebagai 
jari-jari, lingkarkan busur yang memotong busur dengan titik pusat P di titik G dan titik 
H. Tarik garis GFI dan HFI dan titik pusat T2. Tarik garis singgung yang diperlukan.  

 

 

Gambar 5.18 Menggambar Gads Singgung 
Pada Elips 

 

c. Menggambar Parabola  

Jika sumbu AB, titik puncak A dan sebuah titik sembarang P diketahui. Gambarlah 
garis tegak lurus CD pada AB melalui titik puncak A. Gambarlah garis tegak lurns PE 
pada AB melalui titik P, dan ambilah BE = BP. Bagilah BP dan ep dalam beberapa 
bagian yang sama dan jumlahnya sama, dan berilah tanda 1,2,3,... dan l' ,2',3',... pada 

D B 

A 

C 

F 
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titik bagi tersebut. Tariklah garis-garis sejajar dengan AB melalui titik-titik bagi 1,2,3. 

Hubungkanlah A dengan titik-titik bagi 1',2',3 I ,... Garis-garis ini akan memotong 
garis-garis sejajar pada titik-titik I" ,2",3",... yang merupakan titik-titik dari parabola 
yang dinyatakan. Dengan menghubungkan titik-titik parabola ini dengan mal lengkung 
akan diperoleh parabolanya. Bagian parabola yang simetris dapat diselesaikan 
dengan cara yang sama. 

 

 

 

Gambar 5.19 Menggambar Parabola 

 

d. Menggambar Hyperbola  

Jika sumbu AB, dua titik puncak A dan A' dan sebuah titik P hyperbola diketahui. 
Gambarlah segiempat panjang melalui titik puncak A dan titik P, dengan BE = PE. 
Bagilah BP dan CP dalam beberapa bagian yang sama dalam jumlah yang sama, dan 
berilah tanda 1,2,3,... dan I' ,2' ,3' ,...Hubungkanlah titik A dengan 1',2',3',... dantitikA' 
dengan 1,2,3,... Kumpulan garis-garis ini akan berpotongan pada titik 1",2",3",... 
Hubungkanlah titik-titik terakhir ini dengan menggunakan sebuah mallengkungan, 
maka hasilnya adalah bagian dari hyperbola yang dinyatakan. Bagian yang lain dapat 
diselesaikan dengan cara yang sama. 

 

Gambar 5.20 Menggambar Hyperbola 

 

e. Menggambar Evolvent 

Evolvent adalah sebuah lengkungan yang dihasilkan oleh sebuah titik pada benang 

D 

D 
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yang dilepas darigulungan pada sebuah lingkaran, atau sebaliknya, dengan ketentuan 
bahwa benangnya harus tegang. Cara menggambarnya adalah: 

Gambar sebuah lingkaran dengan titik pusat 0, dan tarik garis singgung AB melalui 
titik Apada lingkaran tersebut. Panjang AB adalah sama dengan panjang keliling 
lingkaran. Bagilah keliling lingkaran garis singgung dalam bagian yang sama dalam 
jumlah yang sama. Di sini keduanya dibagi dalam 12 bagian yang sama. Berilah tanda 
pada titik bagi masing-masing 1,2,3,... dan 1',2',3',... Tariklah pada titik-titik 1,2,3,... 
garis-garis singgungnya. Buatlah panjang garis singgung 11" = Al',22' = A2',33' = A3', 
dst. likatitik-titik 1",2",3",... dihubungkan dengan bantuan sebuah mal lengkung, maka 
akan dihasilkan garis evolvent. 

 

B 

Gambar 5.21 Menggambar Evolvent 
 

f. Menggambar Cycloida 

Jika sebuah lingkaran digelindingkan pada sebuah garis lurus, maka sebuah titik pada 
lingkaran tersebut akan menggambarkan sebuah cyc1oida. 

Cara penggambarannya adalah: Gambar garis singgung AB pada Iingkaran yang 
diketahui. Panjang ABadalah sama dengan panjang 'keliling lingkaran. Bagilah 
lingkaran dan garis singgung dalam bagian yang sama. Berilah tanda 1,2,3,... pada 
lingkaran dan 1',2',3',... pada garis singgung. Tarik garis sejajar dengan AB melalui 
titik 1,2,3,... dan garis tegak lurus pada AB melalui titik I' ,2' ,3' ,... Dua kelompok garis 
ini akan saling berpotongan di titik 1",2",3" ,...Gambar pada titik 1 ",2",3",... sebagai 
titik pusat lingkaran yang sama dengan lingkaran yang diketahui. Lingkar.m ini akan 
memotong garis sejajar dengan AB di titik lit', 2" " 3"', ... Jika titik terakhir ini 
dihubungkan oleh sebuah garis , maka akan dihasilkan cycloida. 

 

 

Gambar 5.22 Menggambar Cycloida 
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5.3.2 Bentuk-Bentuk Geometrik 

 

a. Bentuk Garis Mekanik: 

(a) garis lurus, (b) garis lengkung tidak teratur, dan (c) busur lingkaran 

b. Bentuk Sudut: 

(d) sudut siku-siku, (e) sudut tajam, dan (f) sudut tumpul 

c. Bentuk Segitiga: . . 

(g) segitiga siku-siku, (h) segitiga sama sisi, (i) segitiga sama kaki,  

(j) segitiga tidak sama kaki, dan (k) segitiga tidak sama sisi tumpul  

d. Bentuk Segiempat: 

(l) segiemp.at, (m) bujur sangkar, (n) belah ketupat miring, (o) belah ketupat,  

(p) trapesoida, dan (q) trapesium 

e. Bentuk Poligon Teratur: 

(r) segi lima, (s) segi enam, (t) astakona 

f. Bentuk Lingkaran: 

(u) jari-jari garis tengah (diameter dan radian), dan (v) tali busur garis singgung 

Lihat gambar 5.23 

 

 

Gambar 5.23 Bentuk-Bentuk Geometrik 
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5.4 RANGKUMAN 

1. Konstruksi yang didasarkan at as unsur-unsur geometrik adalah busur-busur lingkaran, 
garis, sudut yang digunakan untuk membuat gambar secara tepat dengan menggunakan 
perala_angambar teknik. 
 

2. Konstruksi geometrik mempunyai fungsi yang penting dalam pembuatan gambar kerja 
maupun pemecahan dengan grafik. 
 

3. Konstruksi geometrik sangat diperlukan apabila juru gambar tidak memiliki peralatan 
gambar yang lengkap. 
 

4. Konstruksi dasar terdiri dari; (a) konstruksi dengan garis, meliputi: menggambar garis 
tegak lurus, menggambar garis bagi yang tegak lurus, menggambar dengan membagi dua 
sebuah sudut, menggambar dengan membagi tiga sebuah sudut siku, menggambar 
dengan membagi tiga sebuah sudut sembarang, menggambar segiempat sama sisi, 
menggambar belah ketupat, menggambar segitiga yang diketahui sisinya, menggambar 
segitiga teratur dengan sebuah sisi tertentu, mengga,mbar segitiga teratur dalam sebuah 
lingkaran, menggambar segitiga di dalam lingkaran, menggambar segienam beraturan, 
menggambar segienam di luar Jingkaran, menggambar segienam di dalam lingkaran, 
menggambar se-N beraturan dengan metode lain, dan (b) konstruksi dengan lingkaran, 
meliputi: menggambar busur menyinggung dua garis tegak lurus, menggambar busur 
menyinggung dua garis berpotongan, menggambar busur menyinggung dua buah garis, 
menggambar dengan menentukan titik pusat lingkaran melalui tiga buah titik, menggambar 
lingkaran yang melalui tiga buah titik, menarik busur lingkaran yang menyinggung busur 
lingkaran, dan menyinggung garis, menggambar dengan menarik busur lingkaran 
menyinggung dua busur, menggambar dengan menarik garis lengkung balik, menggambar 
garis lengkung pada dua lingkaran, dan menggambar busur lingkaran yang menyinggung 
dua buah lingkaran. 
 

5. Konstruksi dengan garis lengkung meliputi; menggambar bulat telur, menggambar elips 
dengan dua buah lingkaran, menggambar elips dengan garis-garis berpotongan, 
menggambar e1ips dengan cara pendekatan I, menggambar elips dengan cara 
pendekatan 11, menggambar e1ips dalam segiempat, menggambar garis singgung pada 
elips melalui titik di luar garis, menggambar parabola, menggambar hiperbola, 
menggambar evolvent, dan menggambar cycloida. 

 

Setelah Anda selesai mempelajari materi pada pokok bahasan ini, untuk pendalamannya 
kerjakanlah soal-soal latihan pada Evaluasi berikut ini. 

 

 

5.5 EVALUASI 

A. Kerjakan soal-soal latihan berikut ini dengan menggambar pada kertas gambar padalarang 
ukuran A4 atau A3. 
 
1. Gambarlah segitiga dengan diketahui panjang sisi-sisinya AB = 60 mm, BC = 50 mm, dan 

AC = 65 mm dengan A dan B sebagai titik pusat dan jari-jari yang masing-masing dari AC 
dan BC yang berpotongan di titik C. Cara penggambarannya dengan menggunakan 
jangka. 
 

2. Gambarlah setilima beraturan dalam sebuah lingkaran bila diketahui jari jari lingkarannya 
30 mm dengan garis sumbu AB dan sebagai titlk pusatlingkaran 0. Buat garis tegak lurus 
CO terhadap AB dan titik di C menyinggung lingkaran. 
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3. Gambarlah segienam beraturan dalam sebuah lingkaran; bila diketahui jarak jarak sumbu 
AB = 65 mm yang menyinggung lingkaran. Dengan titik pusat A dan untuk menarik jari-jari 
dari tengah-tengah AB. 
 

4. Gambarlah sebuah segisembilan beraturan bila diketahui panjang sumbu AB = 55 mm dan 
juga merupakan diameter lingkaran tersebut. Bagilah sama panjang dalam sembilan 
bagian yang sama pada jarak AB tersebut. Buatlah busur lingkaran dengan jari-jari R = AB 
dan titik A dan B sebagai pusat dan tentukan titik potong di C, tarik gari dari C-2 dan 
memotong keliling lingkaran di D. 
 

5. Gambarlah suatu garis lengkung dari sebuah segitiga A_C s"ama kaki yang mempunyai 
jari-jari R = to.mm. Bila diketahui panjang garis AB = 28 mm, BC = 28 mm dan sudut B = 
90°, dan lengkungan yang diminta adalah pada sudut B. 
 

6. Ganibarkanlah cara menarik busur lingkaran menyinggung busur lingkaran dan 
menyinggung garis seperti pada gambar di samping ini dengan menggunakan skala 2 : 1 
(mm). Lihat gambar soal 1. 

 

 

 Gambar Soal 1   Gambar soal 2 

 

7. Gambarkanlah cara menarik busur lingkaran yang menyinggung dua busur seperti pada 
gambar di samping ini dengan menggunakan skala 2 : 1 (mm). Lihat gambar soal 2. 
 

8. Gambarkanlah busur lingkaran yang menyinggung dua buah lingkaran seperti pada 
gambar di samping ini dengan menggunakan skala 2:1 (mm). Lihat gambar soal 3. 

 

     Gambar soal 3 
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9. Gambarlah suatu garis singgung pada dua lingkaran seperti pada sabuk terbuka, bila 
diketahui lingkaran 01 sebagai titik pusat yang berjari-jari R = 30 mm dan lingkaran 02 
sebagai titik pusat yang berjari-jari R = 15 mm dengan jarak antara pusat lingkaran 0102 = 
60 mm. Tentukan titik-titik singgung pada masing-masing lingkaran. 
 

10. Gambarlah sebuah elips dengan menggunakan dua buah lingkaran sepusat dengan 
sumbu panjang dan sumbu pendek sebagai diameter, bila diketahui diameter pada 
lingkaran pendek 60 mm dan diameter pada lingkaran besar 70 mm. 
 

11. GambaFlah sebuah elips dalam segiempat dengan me"mbentuk sudut 30° terhadap garis 
mendatar. Buat sumbu segiernpat dan juga gads diagonalnya yang masing-masing sisi-sisi 
segiempat berjarak sama yaitu 60° dan sebagai titik pusat adalah 0. 
 

12.  Gambarlah sebuah elips yang beraturan, bila diketahui sumbu panjang AB = 50 mm dan 
sumbu  pendek CD = 30 mm dengan titik pusat O. 
 

13. Gambarlah cyc1oida dengan diketahui lingkaran berdiameter 40 mm dengan titik pusat O. 

 

 
 

B. Ketenluan perolehan NlLAl/SKOR dalam mengerjakan soal latihan tersebul di atas: 
 

1. Mendapal skor 5 (Lima), apabila dapal mengerjakan/menggambar semua kelenluan dari 
soal tersebul dengan baik dan benar. 
 

2. Mendapal skor 4 (empal), apabila dapal mengerjakan/menggambar semua, letapi masih 
ada beberapa bagian penting dari soal tersebul belum terjawab alau digambar dengan baik. 
 

3. Mendapat skor 3 (tiga), apabila dapal mengerjakan/menggambar sebagian saja dari soal 
tersebut, tetapi jawaban/gambar sudah, dalam keadaan benar dan bagus. 
 

4. Mendapat skor 2(dua), apabila dapat mengerjakan/menggambar sebagian saja dari soal 
tersebut, tetapi jawaban/gambar masih kurang banyak untuk dinyatakan benar. 
 

5. Mendapal skor 1 (satu), apabila sudah menjawab/menggambar tetapi 
jawaban/gambarannya salah dan tidak sesuai dengan permintaan soal tersebut. 

 

Kerjakanlah soal-soallatihan di atas dengan baik pada lembar kertas pekerjaan dan jangan lupa 
tuliskanlah; Nama, NIM, Jurusan dan Bidang Studio Ingat! jangan melihat kunci jawaban ter/ebih 
dahulu sebelwn Anda yakin dapat mengerjakan soal-soal latihan tersebut. - SELAMAT BEKERJA 

Setelah Anda selesai mengerjakan soal-soal latihan di atas pada lembar kertas pekerjaan, 
cocokkanlah hasil pekerjaan Anda dengan Kunci Jawaban yang ada pada bagian akhir materi 
buku ajar bd. Hitunglah skor yang Anda peroleh, dan perhatikanlah saran-saran dengan baik 
sesuai skor yang Anda peroleh. .  
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5.6 PERHITUNGAN SKOR Soal Tipe A 

 

Jumlah Jawaban yang Benar 

Skor   =      x 100% 

65 

  = ......... % 

 

5.7 SARAN-SARAN 

Saran-saran ini diberikan kepada Anda sesuai dengan perolehan skor yang dicapai dalam 
mengetjakan soal-soallatihan dan harus diperhatikan! 

 

Perolehan Skor > 80% dinyatakan: 

Selamat! Pertahankan dan tingkatkanlah prestasi yang telah Anda capai ini, bacalah bab-bab 
yang membahas topik ini dari buku-buku yang telah ditunjukkan. 

Perolehan Skor 60 - 80% dinyatakan: 

Anda masih perlu mempelajari kembali pokok bahasan ini dengan lebih seksama, dengan 
memperhatikan alenia-alenia inti yang menjawab maksud Tujuan Khusus Pembelajaran (TKP). 

Perolehan Skor < 60% dinyatakan: 

Anda belum belajar dengan sungguh-sungguh pada pokok bahasan ini, Anda harus mengejar 
"ketinggalan dengan mempelajari pokok bahasan ini, dan kerjakanlah kembali soal-soal latihan 
ini dengan baik. 

 

5.8 TUGAS- TUGAS 

Kerjakanlah tugas-tugas berikut ini pada lembar tugas sesuai dengan ketentuan yang telah 
diberikan dalam mengeljakan tugas-tugas serta ketentuan yang diberikan kepada Pengajar Anda. 
Diharapkan Anda banyak mengerjakan tugas-tugas ini sebagai latihan agar lebih menguasai dan 
terampil dalaml menggambar teknik. 

 

TUGAS l 

Gambarlah segilima beraturan yang mempunyai jarak sumbu sebesar 66 mm. Pelajarilah 
metode yang digambarkan pada gambar 4.10. Gunakanlah kertas gambar ukuran A4 dengan 
skala 1 : 1. 

TUGAS 2 

Gambarlah segienam beraturan dengan diketahui diameternya sebesar 55 mm. Pelajarilah 
metode yang digambarkan pada gambar 4.13. Gunakanlah kertas gambar ukuran A4 dengan 
skala 1 : 1. 
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TUGAS 3 

Gambarlah garis lengkung balik dengan menarik dua buah garis mendatar yang terpisah 
sebesar 50 mm. Tempatkan dua buah titik yarig terpisah mendatar sebesar 75 mm. Tarik garis 
lengkung yang menyinggung garis tersebut. Pelajarilah metode yang dilukiskan seperti pada 
gambar 4.24. Gunakanlah kertas gambar ukuran A4 dan skala 1 : 1. 

TUGAS 4 

Gambarlah elips yang mempunyai garis tengah sebesar 100 mm dan garis tengah kecil 
sebesar 70 mm. Pergunakanlah metode lingkaran konsentrik yang dilukiskan pada gambar 
4.28. Temukan sejumlah titil: yang cukup untuk memperoleh garis lengkung yang baik. 
Gunakanlah kertas gambar dengan ukuran A4 dan skala 1 : 1. 

TUGAS 5 

Gambarlah parabola bila diketahui jarak sumbu mendatar AB sepanjang 70 mm dan sumbu 
tegak CD yang memotong garis tengah di A sepanjang 60 mm. Pilih sebuah titik pada garis 
lengkung dan tarik sebuah garis yang menyinggung parabola. Pelajarilah metode yang 
digambarkan pada gambar 4.34. Gunabnlah kertas gambar ukuran A4 dan skala 1 : I. 

TUGAS 6 

Gambarlah benda kerja berupa cleam dan gasket pada gambar di bawah ini dengan skala 1 : 1 
(mm). Perhatikan semua konstruksi untuk menemukan titik-titik pusat dan tandai titik 
singgungnya. 

 

A. Cleam 
 

 

B. Gasket 
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TUGAS 7 

Gambarlah benda kerja berupa sudu-sudu dan gasket pada gambar di bawah ini dengan skala 
1 : 1 (mm) . Perhatikan semua konstruksi untuk menemukan titik-titik pusat dan tandai titik 
singgungnya. 

 

 

C. SUDU-SUDU KIPAS 

 

 

 

 

 

 

D., E., F., DAN G. GASKET 

D E 

F G 
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TUGAS 8 

Gambarlah benda kerja pada gambar di bawah ini dengan skala 2 : 1 (mm). Perhatikan semua 
konstruksi untuk menemukan titik-titik pusat dan tandai titik singgungnya. 

 

 

H. PENGAPIT-Y     I. ELEKTRODA  

 

J.  KUNCI MUR     K. PENUNTUN BE RC 

  

  

 

L. BLOK BANTALAN    M. PLAT SETEL 

 

TUGAS 9 

Gambarlah benda kerja pada gambar di bawah ini dengan skala 2 : 1 (mm). Perhatikan semua 
konstruksi untuk menemukan titik-titik pusat dan tandai titik singgungnya. 
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N. PLAT PASAK    O. PENUNTUN PENG. 

 

P. BRAKET    Q. HUB DAN PENOk 
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PROYEKSI 
 

 

 

Oleh: 
I Gusti Gde Badrawada, ST 

Teknik Mesin - IST AKPRIND Yogyakarta 
 

6.1 Judul Pokok Bahasan 

Judul dari pokok bahasan kelima yang dibicarakan dari mata kuliah Menggambar Teknik 
adalah PROYEKSI 

 

6.2 Kompetensi 

Kompetensi yang ingin dicapai setelah mahasiswa mempelajari Bab 6 ini adalah mahasiswa 
dapat menjelaskan macam-macam proyeksi yang ada. 

A. Pengertian 

Proyeksi adalah suatu cara yang digunakan untuk “mentransfer” suatu benda yang 
berdimensi 3 ke dalam sebuah bidang yang berdimensi 2. Jadi semua gambar proyeksi 
adalah gambar yang berdimensi 2. Pada gambar 6.1 dapat dilihat bahwa suatu partikel 
yang ingin diproyeksikan ke suatu bidang proyeksi mempunyai proyeksi di titik D atau 
dapat juga di titik E, tergantung posisi mata kita memandangnya. Kalau kita 
memandangnya tegak lurus dengan bidang proyeksi, maka proyeksi partikel A di bidang 
proyeksi P adalah jatuh di titik D. Tetapi pada saat posisi mata kita memandang tidak 
tegak lurus atau miring terhadap bidang proyeksi P, maka proyeksi partikel A jatuh pada 
titik E.  

 

Gambar 6.1 Proyeksi 

 

BAB 6 
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Dalam membuat suatu gambar proyeksi, maka komponen-komponen yang digunakan 
adalah: 

1. Mata pengamat (A) 
2. Garis proyeksi (AB atau AC) 
3. Bidang proyeksi (P) 
4. Benda 

 
 
 

B. Macam-macam Proyeksi 

Dari gambar 6.2 di bawah ini dapat dilihat bagan dari macam-macam proyeksi. 

 

Gambar 6.2 Macam-Macam Proyeksi 

 

C. Proyeksi Sentral 

Proyeksi sentral adalah proyeksi dimana garis-garis proyeksi akan berpotongan pada titik 
mata pengamat. Jarak antara mata pengamat dengan bidang proyeksi adalah tertentu 
(finite), sehingga garis-garis proyeksi sangat jelas terlihat akan terkumpul pada titik mata 
pengamat. 
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Gambar 6.3 Proyeksi Sentral 
 

Dari bagan pada gambar 6.2, bahwa bagian dari proyeksi sentral adalah: 

1. Perspektif linier 

Contoh gambar yang menggunakan perspektif linier dapat dilihat pada gambar 6.4 

 

Gambar 6.4 Perspektif Linier 

 

Perspektif linier terdiri dari: 

a. Perspektif satu titik 

 

 Gambar 6.5 Perspektif Satu Titik 
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b. Perspektif dua titik 

 

Gambar 6.6 Perspektif dua titik 

 

c. Perspektif tiga titik 

 

Gambar 6.7 Perspektif dua titik 

2. Perspektif aerial 
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D. Proyeksi Sejajar 

Proyeksi sejajar hampir sama dengan proyeksi sentral. Proyeksi ini juga mempunyai garis-
garis proyeksi yang berpotongan pada titik mata pengamat. Tetapi jarak antara mata 
pengamat dengan bidang proyeksi adalah tak terhingga (infinite), sehingga garis-garis 
proyeksi terlihat sejajar antara satu dengan yang lainnya. 

 

Gambar 6.8 Proyeksi Sejajar 

 

Proyeksi sejajar terdiri dari: 

1. Proyeksi miring 

Proyeksi miring adalah proyeksi yang menggunakan garis-garis proyeksi yang sejajar 
dan membentuk sudut selain 90

o
 (miring) terhadap bidang proyeksi. Proyeksi ini terdiri 

dari: 

a. Proyeksi miring cabinet 

 

 

Gambar 6.9 Proyeksi Miring Cabinet 
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b. Proyeksi miring kavalier 

 

 

Gambar 6.10 Proyeksi Miring Kavalier 

 

c. Proyeksi miring klinografis 

d. Proyeksi miring gelap & bayangan 

 

2. Proyeksi orthografis 

Proyeksi orthografis adalah proyeksi yang menggunakan garis-garis proyeksi yang 
sejajar dan membentuk 90

o
 (tegak lurus) terhadap bidang proyeksi. Proyeksi ini terdiri 

dari: 

a. Proyeksi aksonometris 
Pada proyeksi ini benda yang akan dibuat gambar proyeksinya mengalami 
perubahan posisi, seperti terlihat pada gambar di bawah  
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Gambar 6.11 Proyeksi Aksonometris 
 

Karena mengalami perubahan posisi, maka garis-garis benda akan mengalami 
pemendekan. 

Proyeksi ini terdiri: 

 Proyeksi isometric 
Proyeksi ini mengakibatkan pemendekan garis benda yang sama pada 
semua sumbunya. 

 

 

Gambar 6.12 Proyeksi Isometric 

 

 Proyeksi dimetris 
Proyeksi ini mengakibatkan pemendekan garis benda yang sama pada 2 
sumbunya. 
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Gambar 6.13 Proyeksi dimetris 

 

 Proyeksi trimetris 
Proyeksi ini mengakibatkan pemendekan garis benda yang berbeda pada 
semua sumbunya. 

 

Gambar 6.14 Proyeksi Trimetris 

 

Table pemendekan garis benda, dapat dilihat pada tabel 6.1 

Tabel 6.1 Pemendekan Garis Benda 
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b. Proyeksi pandangan majemuk 

 Proyeksi sudut/kwadran pertama (eropa) 

 Proyeksi sudut/kwadran kedua 

 Proyeksi sudut/kwadran ketiga (amerika) 

 Proyeksi sudut/kwadran keempat 
 
Jika kita punya selembar kertas, kemudian diatasnya kita letakkan kertas secara 
vertikal dan horisontal maka akan didapatkan 4 ruang. Ruang-ruang tersebut kita 
sebut dengan kwadran (lihat Gambar 6.15).  
 

 

Gambar 6.15 Kwadran pada Proyeksi Pandangan Majemuk 
 
Kertas-kertas pembatas masing-masing kwadran tersebut merupakan bidang 
proyeksi tempat menggambar gambar pandangan. 

 

Gambar 6.16 Teknik Pembuatan Gambar Pandangan 
 
Jika kita menempatkan sebuah benda di ruang kwadran, dan kita lihat benda 
tersebut sesuai dengan tanda panah seperti yang terlihat pada Gambar 6.16, 
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maka didapatkan susunan gambar-gambar pandangan yang berbeda sesuai 
dengan kwadran masing-masing. 
Gambar 6.17 di bawah ini, merupakan contoh susunan gambar pandangan untuk 
kwadran pertama, atau sering disebut dengan proyeksi eropa. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

Gambar 6.17 Susunan Gambar Pandangan Kwadran Pertama 
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GAMBAR PANDANGAN 

TUNGGAL (PICTORIAL 

DRAWING) 
 

Oleh: 
I Gusti Gde Badrawada, ST 

Teknik Mesin - IST AKPRIND Yogyakarta 

 

7.1 Judul Pokok Bahasan 
Judul dari pokok bahasan keenam yang dibicarakan dari mata kuliah Menggambar Teknik 

adalah GAMBAR PANDANGAN TUNGGAL 

 

7.2 Kompetensi 
Kompetensi yang ingin dicapai setelah mahasiswa mempelajari modul 7 ini adalah mahasiswa 

dapat membuat dan membaca gambar pandangan tunggal.  

Gambar pandangan tunggal adalah gambar suatu benda yang berdimensi 3 disajikan dalam 
satu buah gambar berdimensi 2 di atas kertas gambar. Jadi dalam gambar pandangan tunggal 
dibuat satu buah gambar pandangan dari benda tersebut lengkap dengan informasi yang ingin 
disampaikan. Macam-macam proyeksi yang digunakan untuk membuat gambar pandangan 
tunggal adalah proyeksi sentral, proyeksi miring, dan proyeksi aksonometris. 

 

A. Proyeksi Sentral/Perspektif 

Secara umum langkah-langkah pembuatan proyeksi sentral/perspektif adalah: 

a. Buat garis horizon 
b. Tentukan titik pandangnya 
c. Tentukan posisi gambar 

 
1. Perspektif 1 titik 

Dalam membuat gambar sebuah benda dengan perspektif 1 titik diperlukansebuah titik 
pandang atau vanishing point (VP). Langkah-langkah pembuatannya: 

 Buat garis horizon, tentukan titik pandang, dan buat 1 buah gambar 
pandangannya (gambar 7.1.a). Gambar pandangan ini sebagai patokan untuk 
membuat gambar perspektifnya. Semua garis benda yang vertikal & horizontal 
harus sejajar dengan garis vertikal & horizontal pada gambar pandangan. Inilah 
yang membedakan perspektif 1 titik dengan perspektif titik yang lainnya. 

 Tarik garis-garis proyeksi (gambar 7.1.b) 

 Perkirakan seberapa besar lebarnya, sehingga gambar proporsional (gambar 
7.1.c) 

 Lengkapi garis benda yang lain (gambar 7.1.d) 

BAB 7 
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(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 
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(d) 

Gambar 7.1 Perspektif 1 Titik 

 

Untuk posisi gambar yang akan dibuat dapat ditempatkan di atas garis horizon, tepat di 
tengah-tengah garis horizon, atau di bawah garis horizon (seperti gambar 7.2). 

 

 

Gambar 7.2 Posisi Gambar di Atas, Tengah, Bawah Horizon 

 

2. Perspektif 2 titik 
Dalam membuat gambar sebuah benda dengan perspektif 2 titik diperlukan dua titik 
pandang atau vanishing point (VP). Langkah-langkah pembuatannya: 

 Buat garis horizon, tentukan titik pandang, dan buat 1 buah garis vertikal (gambar 
7.3.a). Garis ini sebagai patokan untuk membuat gambar perspektifnya. Semua 
garis benda yang vertikal harus sejajar dengan garis vertikal ini. Inilah yang 
membedakan perspektif 2 titik dengan perspektif titik yang lainnya. 

 Tarik garis-garis proyeksi (gambar 7.3.b) 

 Perkirakan seberapa besar panjang & lebarnya, sehingga gambar proporsional 
(gambar 7.1.c) 

 Tarik garis-garis proyeksi dari ujung-ujung garis panjang & lebar yang diperkirakan 
tadi (gambar 7.1.d) 
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 Lengkapi garis benda 
 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

 

(c) 
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(d) 

 

 

(e) 

 

 

(f) 

Gambar 7.3 Perspektif 2 Titik 

 

Untuk posisi gambar yang akan dibuat dapat ditempatkan di atas garis horizon, tepat di 
tengah-tengah garis horizon, atau di bawah garis horizon 
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3. Perspektif 3 titik 

Dalam membuat gambar sebuah benda dengan perspektif 3 titik diperlukan tiga titik 
pandang atau vanishing point (VP) 

Langkah-langkah pembuatan perspektif 3 titik dapat dilihat pada gambar 7.4 di bawah: 

 

 

(a) 

 

 

(b) 
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(c) 

 

 

(d) 
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(e) 

 

 

(f) 
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(g) 

Gambar 7.4 Perspektif 3 Titik 
 

Untuk posisi gambar yang akan dibuat dapat ditempatkan di atas garis horizon, tepat di 
tengah-tengah garis horizon, atau di bawah garis horizon (seperti gambar 7.5). 

 

 

Gambar 7.5 Posisi Gambar di Atas, Tengah dan bawah Garis Horizon 

 



 

 

87 Gambar Teknik 

B. Proyeksi Miring 
 

1. Proyeksi miring cabinet 
 

 

Gambar 7.6 Proyeksi miring cabinet 

 

Langkah-langkah membuat proyeksi miring cabinet adalah: 

 Buat gambar pandangan depan dari benda 
 
 

 

Gambar 7.7 Langkah 1 Proyeksi Miring Cabinet 
 

 Tarik garis-garis proyeksi dengan kemiringan secukupnya 
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Gambar 7.8 Langkah 2 Proyeksi Miring Cabinet 

 

 Tentukan lebar benda (setengah dari lebar benda sebenarnya) 
 

 

Gambar 7.9 Langkah 3 Proyeksi Miring Cabinet 

 

2. Proyeksi miring cavalier 

Langkah-langkah membuat proyeksi miring cavalier adalah: 

 Buat gambar pandangan depan dari benda 

 Tarik garis-garis proyeksi dengan kemiringan secukupnya 

 Tentukan lebar benda (sama dengan lebar benda sebenarnya) 
 

 

 

 



 

 

89 Gambar Teknik 

C. Proyeksi Aksonometri 
 

1. Proyeksi isometric 

Langkah-langkah membuat proyeksi isometri adalah: 

 Buat garis sumbunya 

 

 

Gambar 7.10 Langkah 1 Membuat Proyeksi Isometri 

 

 Buat kubus dengan ukuran terpanjang dari pemendekan panjang, ukuran 
terpanjang pemendekan lebar, dan ukuran terpanjang pemendekan tinggi. 

 

 

Gambar 7.11 Langkah 2 Membuat Proyeksi Isometri 
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 Dari kubus ini baru kemudian buat bentuk geometri benda  
 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gambar 7.12 Langkah 3 Membuat Proyeksi Isometri 

 

2. Proyeksi dimetri 

Caranya sama dengan pembuatan gambar proyeksi isometri 

3. Proyeksi trimetri 

Caranya sama dengan pembuatan gambar proyeksi isometri.  
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Agar gambar aksonometri ini letaknya tepat ditengah-tengah kertas gambar, maka dapat 
dilakukan hal-hal berikut ini: 

 

Gambar 7.13 Langkah 1 Membuat Proyeksi Trimetri 

 

 

 Buat garis pinggir kertas gambar 

 

Gambar 7.14 Langkah 2 Membuat Proyeksi Trimetri 

 

 

 Buat garis diagonalnya 

 

Gambar 7.15 Langkah 3 Membuat Proyeksi Trimetri 
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 Dari titik perpotongan diagonal tarik garis kearah tinggi benda dengan panjang 
setengah tinggi benda 
 

 

Gambar 7.16 Langkah 4 Membuat Proyeksi Trimetri 
 

 Lalu tarik garis kearah memanjang benda dengan panjang setengah dari panjang 
benda 
 

 

Gambar 7.17 Langkah 5 Membuat Proyeksi Trimetri 

 

 Kemudian  tarik garis kearah lebar benda dengan panjang setengah dari lebar 
benda 
 

 

Gambar 7.18 Langkah 6 Membuat Proyeksi Trimetri 
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 Gambar benda akan berada di tengah-tengah 
 

 

Gambar 7.19 Langkah 7 Membuat Proyeksi Trimetri 
 

Untuk membuat gambar lingkaran isometri, dapat dilakukan sebagai berikut: 

 

Gambar 7.20 Langkah 8 Membuat Proyeksi Trimetri 
 

 Tentukan letak titik pusat lingkaran 

 

Gambar 7.21 Langkah 9 Membuat Proyeksi Trimetri 
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 Buat kubus dengan panjang sama dengan diameter isometrisnya (setelah 
mengalami pemendekan) 
 
 

 

Gambar 7.22 Langkah 10 Membuat Proyeksi Trimetri 

 

 Buat diagonal dari kubus tersebut. Lalu dari ujung-ujung diagonal terpendek, buat 
garis yang membagi garis-garis di depannya menjadi 2 bagian yang sama 
 
 

 

Gambar 7.23 Langkah 11 Membuat Proyeksi Trimetri 
 

 Buat busur yang lebih kecil dengan titik pusat pada titik perpotongan garis-garis 
tersebut 
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Gambar 7.24 Langkah 12 Membuat Proyeksi Trimetri 

 

 Buat busur yang lebih besar dengan titik pusat pada ujung-ujung diagonal 
terpendek. 
 
 

 

Gambar 7.25 Langkah 13 Membuat Proyeksi Trimetri 
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 Lingkaran isometri selesai 
 

 

Gambar 7.26 Langkah 14 Membuat Proyeksi Trimetri 
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7.3 SOAL-SOAL 

1. Buatlah sebuah gambar meja belajar dengan perspektif 1 titik 
2. Buatlah sebuah gambar meja belajar dengan perspektif 2 titik 
3. Buatlah sebuah gambar meja belajar dengan perspektif 3 titik 
4. Buatlah sebuah gambar bak mandi dengan perspektif 1 titik 
5. Buatlah sebuah gambar bak mandi dengan perspektif 2 titik 
6. Buatlah sebuah gambar bak mandi dengan perspektif 3 titik 
7. Buatlah gambar di bawah ini dengan proyeksi isometri 

 

 

 

8. Buatlah gambar di bawah ini dengan proyeksi isometri 
 

 

 



 

 
 

98 Gambar Teknik 

9. Buatlah gambar di bawah ini dengan proyeksi isometri 
 

 

 

10. Buatlah gambar di bawah ini dengan proyeksi isometric 
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11. Buatlah gambar di bawah ini dengan proyeksi isometric 
 

 

 

12. Buatlah gambar di bawah ini dengan proyeksi isometric 
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GAMBAR PANDANGAN 

MAJEMUK (MULTI VIEW) 

 

Oleh: 
I Gusti Gde Badrawada, ST 

Teknik Mesin - IST AKPRIND Yogyakarta 
 
 

8.1 Judul Pokok Bahasan 

Judul dari pokok bahasan keenam yang dibicarakan dari mata kuliah Menggambar Teknik 
adalah GAMBAR PANDANGAN MAJEMUK  

 

8.2 Kompetensi 

Kompetensi yang ingin dicapai setelah mahasiswa mempelajari modul 7 ini adalah mahasiswa 
dapat membuat dan membaca gambar pandangan majemuk  

Gambar proyeksi pandangan majemuk digunakan untuk memberikan informasi yang lengkap 
dan tepat dari suatu benda 3 dimensi. Untuk mendapatkan hasil demikian bendanya diletakkan 
dengan bidang-bidangnya sejajar dengan bidang proyeksi, terutama sekali bidang yang penting 
diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi vertical. Proyeksi pandangan majemuk pada umumnya 
tidak memberikan gambaran/informasi benda yang lengkap hanya dengan satu gambar 
pandangan saja. Oleh karena itu dibuat beberapa gambar pandangan. Dengan menggabungkan 
beberapa gambar pandangan tersebut dapat diperoleh gambaran jelas dari benda yang dimaksud. 

Dalam bab ini akan dibicarakan proyeksi pandangan majemuk yang “standar”. Yang dimaksud 
dengan standar disini adalah proyeksi pandangan majemuk yang terdiri dari gambar pandangan 
depan, gambar pandangan samping kanan, gambar padangan samping kiri, gambar pandangan 
atas, gambar pandangan bawah, dan gambar pandangan belakang. 

Cara membuat gambar proyeksi pandangan majemuk adalah: 

 

 Gambar 8.1 Proyeksi Pandangan Majemuk 
 

 

BAB 8 
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A. Proyeksi Sudut Pertama/Eropa 

Cara membuat proyeksi pandangan majemuk sudut pertama adalah sebagai berikut (lihat 
gambar 8.2) 

 

Gambar 8.2 Proyeksi Pandangan Majemuk Sudut Pertama 
 

Pada gambar tersebut dapat dilihat, gambar pandangan A dianggap sebagai gambar 
pandangan depan. Sehingga untuk membuka kubus bidang proyeksi maka bidang 
proyeksi tempat menggambar gambar pandangan A, adalah sebagai engsel untuk 
membuka kubus bidang proyeksi tersebut. 

Dari gambar diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  kalau membuat gambar 
proyeksi pandangan depan suatu benda 3 dimensi, maka gambar proyeksinya digambar 
pada bidang proyeksi dibelakang bendanya. Begitu juga untuk bidang-bidang yang lain. 
Sehingga formula untuk membuat gambar proyeksi pandangan majemuk sudut pertama 
adalah: 

Mata    benda    bidang proyeksi 

Untuk simbul proyeksi pandangan majemuk sudut pertama dapat dilihat pada gambar 8.3. 
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Gambar 8.3 Simbul Proyeksi Pandangan Majemuk 
Sudut Pertama 

 

B. Proyeksi Sudut Ketiga/Amerika 

Cara membuat proyeksi pandangan majemuk sudut ketiga adalah sebagai berikut (lihat 
gambar 8.4) 

 

Gambar 8.4 Proyeksi Pandangan Majemuk Sudut Ketiga 
 

Pada gambar tersebut dapat dilihat, gambar pandangan A dianggap sebagai gambar 
pandangan depan. Sehingga untuk membuka kubus bidang proyeksi maka bidang 
proyeksi tempat menggambar gambar pandangan A, adalah sebagai engsel untuk 
membuka kubus bidang proyeksi tersebut. 

Dari gambar diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa  kalau membuat gambar 
proyeksi pandangan depan suatu benda 3 dimensi, maka gambar proyeksinya digambar 
pada bidang proyeksi didepan bendanya. Begitu juga untuk bidang-bidang yang lain. 
Sehingga formula untuk membuat gambar proyeksi pandangan majemuk sudut ketiga 
adalah: 

Mata     bidang proyeksi      benda   
  

Untuk simbul proyeksi pandangan majemuk sudut ketiga dapat dilihat pada gambar 8.5. 
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Gambar 8.5 Simbul Proyeksi Pandangan Majemuk Sudut Ketiga 

 

C. Perbandingan Proyeksi Sudut Pertama & Sudut Ketiga 

 

Sudut pertama 
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Sudut ketiga 

 

 

 

Gambar 8.6 Perbandingan Proyeksi Sudut Pertama 
& Sudut Ketiga 

 

 

D. Penentuan Gambar Pandangan Depan 

Pandangan depan adalah bagian benda yang memberikan keterangan yang paling banyak 
tentang bentuk khas benda bila dibandingkan dengan gambar pandangan yang lainnya. 
Untuk itu, dalam pemilihan gambar pandangan depan harus memenuhi criteria tersebut di 
atas. Pemilihan pandangan depan dari suatu benda yang akan disajikan dalam gambar 
adalah sangat penting. Pandangan depan tidak selalu berarti pandangan depan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
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Gambar 8.7 Penentuan Gambar Pandangan Depan 
 

E. Posisi Gambar Pandangan Depan 

Setelah dapat memilih gambar pandangan benda yang mana yang digunakan sebagai 
pandangan depan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan posisi/perletakan dari 
pandangan dpan tersebut. Seperti contoh di atas, apakah gambar pandangan wajah atau 
kuda yang dipilih sebagai pandangan depan posisinya terbalik, miring atau posisinya 
seperti gambar 8.7 di atas. Penentuan posisi gambar pandangan depan akan membantu 
pembaca gambar untuk memudahkan dalam membaca/membayangkan bentuk geometri 
benda yang digambar. Untuk gambar pandangan depan wajah dan kuda posisi yang benar 
adalah posisi seperti gambar 8.7 di atas. Atau disesuaikan dengan posisi pada saat benda 
tersebut dibuat/diproduksi, seperti benda-benda pada gambar 8.8. 

 

 

Gambar 8.8 Posisi Gambar Pandangan Depan 
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8.3 SOAL-SOAL 

1. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 

 

 

2. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 
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3. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 

 

 

4. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 
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5. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 

 

 

6. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 
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7. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 

 

 

8. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 
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9. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 

 

 

10. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 
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11. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 

 

 

12. Buatlah gambar pandangan majemuk standar dari gambar di bawah ini 
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PENUNJUKAN 

UKURAN (DIMENSI) 
 

 
 Oleh 

Hadi saputra 
e-mail:  hadisaputra@live.com 

IST AKPRIND Yogyakarta 
 

Topik Bahasan 

9.1. Tujuan, Aturan Dasar, Jenis Garis, dan Penempatan  Penunjukan 

Ukuran 

9.2. Cara-cara Penunjukan Ukuran 
1. UkuranLinier 
2. SusunanUkuran 
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9.1.Tujuan, Aturan Dasar, Jenis Garis, dan Penempatan Penunjukan Ukuran 

Pemberian dimensi/ukuran bertujuan untuk memberikan ukuran/menunjukkan bentuk 

benda yang sebenarnya dari benda/mesin industri. Pemberian ukuran ini tidak boleh 

menimbulkan salah tafsir. 

Pemberian ukuran pada benda dilakukan dengan menggunakan garis ukur dan garis 

bantu. Pengertian dari garis ukur dan garis bantu adalah seperti ditunjukkan pada gambar 

berikut. 
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Gambar 9.1 Garis Ukurdan Garis Bantu serta antara garis bantu 
dan garis benda 

 

Sedangkan  ukuran  jarak antara yang disarankan  untuk memberikan  gap  (jarak 
antara) adalah seperti diilustrasikan pada gambar 9.2 berikut ini. 

 

 
 

Gambar 9.2 Ukuran jarak antara yang diajurkan pada pemberian 
dimensi 

 

Bentuk perpotongan antara garis ukur dan garis bantu dapat bermacam-macam, yakni 
berupa anak panah,  slash (Obliquestroke), point dan lain sebagainya seperti gambar berikut 
ini. 
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Gambar 9.3 Perpotongan antara garis ukur dan 
garis bantu 

 
 

Penggambaran ujung kepala panah  ke  garis bantu  yang benar  dan salah  di 
ilustrasikan seperti pada gambar 9.4 berikut. 

 

 

 
 

Gambar 9.4 Posisi Kepala panah yang benar 

 
 

Sedangkan penggambaran ukuran kepala panah dilakukan dengan ukuran sebagai 
berikut, seperti pada gambar 9.5. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 9.5 Ukuran Kepala Panah 

 
 

Langkah-langkah pembuatan kepala panah untuk dimensioning adalah seperti di 
gambarkan pada gambar 9.6. Berikut. 
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Gambar 9.6  Urutan cara membuat Kepala 
panah untuk dimensi 

 

 

Langkah-langkah pemberian dimensi pada benda kerja dapat diilustrasikan seperti pada 
gambar 9.7 berikut. 

 
 

 
 
 

Gambar 9.7 Layout Dimensioning 
 

 

Posisi nilai ukuran dapat diletakkan ditengah garis atau diatas garis ukur, seperti 
ditunjukkan pada gambar 9.8 berikut ini. 
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Gambar 9.8 Penempatan dimensi 

 

Sedangkan penempatan nilai ukuran untuk benda-benda yang memiliki ruang pemberian  
ukuran yang sempit dapat dilakukan dengan cara seperti diilustrasikan pada gambar 9.9 
berikut ini. 

 
Gambar 9.9 Pemberian dimensi bila ruangnya terbatas 

 

Penulisan huruf pada dimensi diusahakan mengikuti aturan seperti gambar 9.10 berikut 
ini. 
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Gambar 9.10 Aturan penulisan huruf pada dimensi 

 
Jarak antara garis benda dan jarak perpanjangan antara ujung dimensi dan garis bantu 

dapat dilihat pada gambar 9.11 berikut. 

 

 
Gambar 9.11 Jarak antara garis bantu-garis benda dan perpanjangan garis bantu 

 
 

 

 
Gambar 9.12 Aturan pembacaan dimensi 
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Gambar 9.13 Penunjukaan dimensi antara garis benda dan garis sumbu 

 
Cara Pemberian dimensi linier yang benar dan salah dapat dilustrasikan seperti gambar 

berikut ini. 

 
Gambar 9.14 Cara Pemberian dimensi yang benar dan salah 

 
 

Pemberian dimensi antar pandangan dilustrasikan seperti gambar 9.15 berikut ini 

 

Gambar 9.15 Posisi pemberian dimensi antar pandangan 

 

Pemberian dimensi secara bertingkat dapat dilihat pada gambar 9.16 berikut ini. 
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Gambar 9.16 Pemberian dimensi secara bertingkat 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 9.17 Penunjukan Leader yang benar dan salah 

 

 

 

Gambar 9.18 Sudut kemiringan leader line yang disarankan 
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Gambar 9.19 Penunjukaan diameter yang benar dan salah 

 

 

Gambar 9.20 Contoh Pemakaian Leader line yang tepat 
 
 
 

Posisi dimensi pada garis ukur sebaiknya ditempatkan seperti diilustrasikan pada 

 

Gambar 9.21 Ukuran dan lokasi Dimension 
 

 

 
Pada umumnya penujukan radius diletakkan pada sisi dalam dari kurva radius terkecuali 

untuk ukuran radius yang terlalu kecil diletakkan disisi luar kurvanya. 
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Gambar 9.22 Penujukkan radius 

 

 

Gambar 9.23 Pendimensian pada permukaan surface 
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 Gambar 9.24 Pendimensian Offset 
 

 

 

Gambar 9.25 Dimensioning Penentuan Center Line Kurva 

 

 

 Gambar 9.26 Dimensioning Irregular Curve 
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Gambar 9.27 Dimensioning Kurva 

 

 
Gambar 9.28 Dimensional Multiple Radius 

 

 

Gambar 9.29 Dimensional Offsets 
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Gambar 9.30 Dimensional Offset untuk flate plate 
 
 
 

 

 

Gambar 9.31 Dimensioning Round Holes 
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Gambar 9.32 Dimensional Sphare 

 

 

 

Gambar 9.33 Simple Hole Callout 
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Gambar 9.34 Pendimensian Posisi Lobang (Hole) 
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Gambar 9.35 Posisi Lobang (Hole) disekitar Bolt center 
 
 
 

 
 

Gambar 9.36 Calloutfor counter sunk holes 
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Gambar 9.37 Calloutfor Counter bored holes 
 
 
 

 
 

Gambar 9.38 Calloutfor Spotface Holes 
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Gambar 9.39 Dimensioning Cylinder 
 
 

 

 

Gambar 9.40 Double Dimensioning 
 
 
 
 

 

Gambar 9.41 Dimensioning a square 
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Gambar 9.42 Refference Dimensioning 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.Soal Latihan 
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GAMBAR 

POTONGAN 
 

 

 

Oleh: 
Aji Pranoto, S.Pd.,M.Pd 

 

10.1 Kompetensi Kegiatan Pembelajaran 
1) Mahasiswa dapat menyebutkan macam-macam cara/teknik pemotongan benda dengan 

benar. 
2) Mahasiswa dapat menggambar pandangan potongan benda yang dipotong secara penuh. 
3) Mahasiswa dapat menggambar pandangan potongan benda yang dipotong separuh. 
4) Mahasiswa dapat menggambar pandangan potongan benda yang dipotong sebagian/lokal. 

 

10.2 Uraian Materi 
1. Prinsip-prinsip Pemotongan 

Banyak sekali elemen-elemen mesin pada benda-benda teknik, ditemui benda 
dengan rongga di dalamnya. Untuk menggambar bagian-bagian ini dipergunakan garis 
putus-putus, yang menyatakan garis-garis tersembunyi. Bila hal ini dilaksanakan secara 
taat asas, maka akan dihasilkan sebuah gambar yang rumit sekali dan susah dimengerti. 
Misalnya saja, sebuah ruang pada roda gigi (gear box) bila harus digambar secara 
lengkap akan rumit. Untuk mendapatkan gambaran dari bagian-bagian yang tersembunyi 
ini, maka bagian yang menutupi dibuang. Gambar seperti ini disebut gambar 
potongan, atau disingkat dengan potongan saja. 

Pada benda-benda yang kompleks, pemotongan dapat dilakukan lebih dari satu 
kali, oleh karena bila hanya dipotong sekali belum diperoleh bentuk gambar yang jelas. 
Maka boleh dengan pemotongan dua atau lebih, sehingga gambar potongan tersebut 
disebut dengan potonganberganda, yang mana memperjelas penunjukan dalam benda, 
sehingga dapat dilihat dengan jelas bagian dalam maupun bagian luarnya. 

2. Macam-macam Teknik Pemotongan 

Dalam gambar teknik, dikenal ada tiga cara pemotongan, yaitu:  

1) Pemotongan penuh/seluruhnya. 
2) Pemotongan separuh/setengah dan 
3) Pemotongan lokal/setempat/sobekan. Gambar 10.1 memperlihatkan contoh 

gambar benda yang dipotong secara penuh. 
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              (a)                              (b)                (c) 

Gambar 10.1 Potongan penuh 
 

Cara memotong benda separuh ditunjukkan pada Gambar 10.2(a), hasil 
pemotongan dalam bentuk gambar tiga dimensi (proyeksi piktorial) ditunjukkan pada 
Gambar 10.2(a) dan penyajian potongan dalam proyeksi ortogonal, berupa pandangan 
potongan, ditunjukkan pada Gambar 10.2b dan c).Gambar 10.2 menunjukkan cara 
pemotongan separuh. 

 

Gambar 10.2 Potongan separuh 
 

Pada Gambar 10.2(a) ditunjukkan cara memotong benda separuh bagian. Benda 
tersebut dipotong menurut garis potong BOB, Gambar 10.2 (b). Bagian yang diambil 
adalah seperempat bagian dari benda tersebut. Selanjutnya gambar tersebut digambar 
dalam proyeksi ortogonal seperti terlihat pada Gambar 10.2 (b) dan (c). 

Selanjutnya, Gambar 10.3 menunjukkan cara memotong dengan pemotongan 
sebagian/lokal. 

 

Gambar 10.3 Potongan lokal 
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Potongan semacam ini dilakukan hanya memotong sebagian dari (ujung) benda 
tersebut. Di sini dimaksudkan untuk melihat bagian dalam dari salah satu ujung yang 
diperlukan. Bentuk benda semacam ini tidak boleh dipotong memanjang secara penuh. 

Yang perlu diperhatikan dalam gambar potongan adalah bahwa pada gambar 
pandangan (yang utuh) tidak boleh diarsir, sedangkan pada bagian yang dipotong atau 
penampang potongandiarsir menggunakan garis tipis. 

Contoh-contoh gambar potongan yang lain diberikan pada uraian berikut. 

 

Gambar 10.4 Penekan paking 

 

Pada Gambar 10.4, diperlihatkan penekan paking yang digambar dalam proyeksi 
ortogonal. Gambar 10.4 (b) dan (c) adalah pandangan muka dan samping dalam bentuk 
pandangan potongan. 

 

   

Gambar 10.5 Simbol bidang potong 
 

Penunjukkan bidang pemotongan digunakan garis gorestitik tipis (strip-titik) yang 
dipertebal pada ujung-ujung dan titik beloknya (Gambar 10.5). Tanda anak panah 
menunjuk-kan arah pandang bidang yang dipotong. Pada Gambar 10.6 diberikan contoh 
sebuah benda yang dipotong, dengan garis potong A-A yang berbelok untuk 
memperjelas lubang yang ada pada benda tersebut. Pandangan potongannya seperti 
terlihat pada Gambar 10.6 yang kanan. 
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Gambar 10.6 Potongan menurut garis A-A 

 

Informasi untuk menandai bahwa bagian benda tersebut dalam kondisi dipotong, 
maka bagian yang dipotong pada pandangan potongan haruslah diarsir. Garis arsir ini 
berupa garis tipis dan digambar membentuk sudut 45

o
 terhadap garis benda atau garis 

sumbu. Jarak antar garis arsir minimal tiga kali tebal garis yang paling tebal pada 

gambar/garis benda nyata (Gambar 10.7). 

   

Gambar 10.7 Garis arsir 
 

Untuk membedakan dua macam benda atau lebih yang dipotong, maka penarikan 
garis arsirnya harus dibedakan arahnya (Gambar 10.8), atau kalaupun arahnya sama 
maka dibedakan letak garis arsirnya. Dalam hal ini, antar garis arsir dari benda yang 
berdampingan tidak boleh satu garis yang menerus (Gambar 10.9). 

 

 

 

 

 
Gambar  10.8 Arsir duakomponen 

Gambar 10.9 Arsir banyakkomponen 

Perlu diperhatikan pula bahwa jarak garis arsir itu tidak ada peraturan yang pasti, 
hanya sebaiknya dalam membuat garis arsir disesuaikan dengan luas bidang 
potongannya. Bila benda yang diarsir sangat lebar, dapat juga diarsir dengan cara 
seperti Gambar 10.10 
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Gambar 10.10 Penampang potong luas 

 

Pada penampang potong yang lebar atau luas, tidak perlu diarsir penuh, tetapi 

cukup diarsir pada bagian tepi dari penampang potong. 

Gambar 10.11 sebuah benda berbentuk silinder dipotong menurut potongan A-A. 
Pada penampang potong ini lubang-lubang yang dilalui bidang potong diproyeksikan ke 
pandangan depan. 

 

 

Gambar 10.11 Potongan diputar ke garis sumbu 

 

Posisi pemotongan semacam ini garis penunjukan potongan diputar ke garis sumbu 
horizontal. Dengan demikian bila dipro-yeksikan ke pandangan depan tidak mengalami 
pengurangan diameter lingkaran jarak dari benda tersebut. 

Gambar 10.12 menunjukkan bagian dari gambar potongan yang dipotong separuh. 
Cara ini sering digunakan pada gambar susunan, dan pada benda-benda yang simetris 
terhadap garis sumbu. 
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Gambar 10.12 Benda dipotong separuh 

 

Separuh dari gambar tersebut digambar bagian luarnya, sedang separuh yang lain 
akan tampak bagian dalamnya. Garis yang tidak tampak pada penampang yang 
dipotong tidak perlu ditunjukkan, tetapi garis tidak tampak pada bagian yang tidak 
dipotong sebaiknya ditunjukkan. 

Gambar 10.13 memperlihatkan potongan dari benda yang memiliki rusuk penguat. 
Pemotongan pada benda seperti ini tidak boleh dilakukan dengan arah memanjang, tapi 
hanya boleh dipotong arah melintang. 

 

 

Gambar 10.13 Potongan benda berusuk 

 

Sementara itu, pada plat-plat yang tipis seperti sheet metal, gasket, paking, bila 
dilakukan pemotongan maka penampang potongnya tidak perlu diarsir, tetapi 
penampang potong itu di-blok hitam semua seperti ditunjukkan pada Gambar 10.14. 

 

 

Gambar 10.14 Potongan pada plat tipis 
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Gambar 10.15 menunjukkan suatu keadaan benda yang dipotong, bilamana ada 
bagian benda yang berada di depan bidang potong ingin ditunjukkan, maka bagian 
tersebut digambar dengan garis strip-titik. 

 

 

Gambar 10.15 Penggambaran bagian benda yangberada di depan bidang potong 

 

Gambar 10.16 adalah untuk menunjukkan cara memindahkan atau memutar posisi 
potongan suatu benda. Cara ini sering digunakan untuk menggambar potongan dari 
benda berusuk dan benda-benda profil. 

 

 

Gambar 10.16 Posisi potongan yang dipindah/diputar 

 

Gambar 10.17 dan 10.18 menunjukkan cara pemotongan untuk benda kerja (poros) 
yang berurutan. Di sini diberikan dua alternatif peletakan gambar pandangan 
potongannya, yaitu seperti Gambar 10.17 bila ukuran atau panjang kertas gambar 
memungkinkan, atau seperti Gambar 10.18 bila panjang kertas tidak memungkinkan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.17 Potongan diletakkan ke samping 
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Gambar 10.18 Potongan diletakkan ke bawah 

 

Gambar 10.19 menunjukkan suatu obyek benda tunggal yang ditunjukkan dengan 
gambar pertolongan (dengan garis strip-titik). Cara seperti ini dilakukan agar supaya 
dapat memberikan ukuran (lebar) dari obyek tersebut. Hal serupa juga ditunjukkan pada 
Gambar 10.20. 

 

Gambar 10.19 Gambar pertolongan 

 

 

 

Gambar 10.20 Gambar pertolongan (untuk benda 
yang berbeda) 

 

Dalam Gambar 10.21 bendanya berupa flens yang dipotong menurut potongan A-A 
melewati dua lubang. Gambar pandangan potongannya dapat digambar seperti Gambar 
10.21 yang kanan (Potongan A-A). Cara lain dapat digambar seperti yang diperlihatkan 
pada Gambar 10.22. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyingkat waktu dalam 
pembuatan gambar, di samping untuk menghemat ruangan gambar. 
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Penunjukan bahwa benda tersebut simetri adalah dengan memberikan tanda sama 
dengan pada sumbu tersebut. Tanda tersebut ditempatkan pada masing-masing sisinya, 
dan tegak lurus terhadap sumbu obyeknya. 

 

Gambar 10.21 Potongan obyek simetris 
 

 

 

Gambar 10.22 Alternatif lain potongan obyek 
simetris 

 
Jika garis potong yang melalui sumbu pada bentuk penguat, sirip, gigi atau pada 

bentuk plat dan sejenisnya, maka digambar seperti pada Gambar 10.23. Garis potong A-
A melewati sumbu penguat. Pada penunjukan semacam ini maka panampang potong 
yang benar adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 10.23 (b). Sementara itu, 
penunjukan seperti pada Gambar 10.23 (c) adalah tidak benar menurut peraturan 
gambar teknik mesin. Hal ini disebabkan pada bentuk sirip atau penguat dan sejenisnya 
harus digambar utuh. Bila diinginkan pemotongan pada sirip atau penguat harus 
dilakukan dengan pemotongan melintang, yaitu seperti ditunjukkan pada penampang 
potong B-B, Gambar 10.23 (a). 

 

   

Gambar 10.23 Potongan pada benda berusuk/sirip 
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Cara-cara pemotongan bentuk yang lain seperti ditunjukkan pada Gambar 10.24. 
Garis potongnya membentuk sudut, maksudnya adalah tidak melalui garis sumbu. Untuk 
menggambar penampang potongnya dilakukan dengan cara memutar bidang potong ke 
arah sumbu tegak. 

 

  

Gambar 10.24 Garis potong menyudut 
 
 

Gambar 10.25 adalah suatu plat berlubang dan dipotong melalui lubang yang ada, 
sehingga garis potongnya membentuk sudut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui 
keadaan lubang yang dibuat dengan counterbor. Bentuk penampang potong yang betul 
adalah seperti Gambar 10.25 (b). Gambar 10.25 (c) adalah penampang potong bila 
pemotongannya melalui garis sumbu tegak, atau dipotong penuh, di mana hal semacam 
ini jarang dilakukan dalam praktik. Untuk menggeser atau memutar ben-tuk potongan 
yang miring, tidak boleh melebihi 90

o
. 

 

 
  

Gambar 10.25 Contoh lain garis potong menyudut 

 

Pada Gambar 10.26 ditunjukkan cara pemotongan bentuk si-rip, dimana pada 
bagian sirip tetap digambar utuh. Sementara itu, sirip boleh digambar terpotong dengan 
arah pemotongan melintang, seperti ditunjukkan pada Gambar 10.27 
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Gambar 10.26 Potongan sirip 
digambar utuh    

 

Gambar 10.27 Potongan sirip digambar 
terpotong 

 

Dalam Gambar 10.28 adalah bentuk pemotongan yang lebih rumit lagi. Bidang 
potongnya ditunjukkan seperti pada Gambar 10.28 (a). Garis potong sebagian melalui 
garis sumbu, kemudian berbelok melewati lubang. Dari potongan ini gambar penam-
pang potong yang betul adalah seperti Gambar 10.28 (b), sementara Gambar 10.28 (c) 
salah, oleh karena bidang yang dipotong miring tidak diputar ke sumbu tegak terlebih 
dahulu, sehingga bentuk gambarnya menjadi tidak jelas. 

 

 

 

  

 

Gambar 10.28 Pemotongan benda yang kompleks 
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10.3 Rangkuman 2 

Gambar potongan diperlukan untuk memperlihatkan bagian dalam benda yang tersembunyi 
menjadi terlihat secara langsung. Caranya adalah dengan membuang bagian benda yang 
menutupinya. 

Dalam gambar potongan, garis putus-putus berubah menjadi garis tebal, karena bagian 
depan dibuang sehingga bagian dalam yang kurang jelas dapat langsung kelihatan. Perlu diketahui 
bahwa bagian yang telah dibuang itu hanya dalam gambar penampang potongan saja, tidak untuk 
gambar pandangan-pandangan yang lain. 

Pada gambar pandangan potongan, semua garis bayangan atau garis putus-putus 
dihilangkan, apabila tidak membuat gambar menjadi lebih jelas. Adapun simbol bidang potong, 
digunakan simbol berupa garis hati (strip-titik) yang ujung dan titik beloknya dibuat tebal. 
Selanjutnya, pada ujung yang tebal diberi tanda panah yang menunjukkan arah memandang, dan 
diberi notasi berupa huruf, misalnya: A-A, B-B dan sebagainya. 

Macam-macam cara pemotongan ada tiga, yaitu: pemotongan penuh (seluruhnya), 
pemotongan setengah (hanya untuk benda yang simetri), dan pemotongan sebagian/lokal. 

 

 

10.4 Tugas 

Buatlah gambar potongan pada kertas A3 pada gambar dibawah ini disertai dengan garis 
tepi dan etiket. 
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Development 
 

 

 

 

11.1 Pendahuluan 

A. Menggambar Development Prisma 
 
Development  atau pola adalah layout dari permukaan benda secara lengkap,  

development dari sebuah  prisma seperti pada gambar (1) dibawah ini dapat dilakukan dengan 
menggelindingkan prisma sehingga diperoleh permukaan  yang berbentuk  empat persgi 
panjang sebagai kulit tubuh prisma dan dua bidang yang memiliki panjang sisi yang sama 
sebagai tutup dari prisma seperti terlihat pada gambar (2). Dengan menggambar  development 
prisma maka kita akan dengan mudah dapat membuat prisma dari bahan berbentuk lembaran 
dengan efisien dan memiliki persisi yang tinggi dan harus digambar sesuai dengan ukuran dari 
sisi-sisi prisma yang ada. 

 
 

 
 

Gambar 11.1  Prisma 

 

 

 

Gambar 11.2  Development Prisma 
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B. Menggambar Development Silinder 

Permukaan dari kerucut dan silinder juga dapat di rooling pada permukaan benda/kertas 
yang datar untuk memperoleh gambar development nya, development dari silinder akan 
berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar sama dengan tinggi silinder  ( A B) 
sedangkan panjang adalah sama dengan keliling dari lingkaran dasar silinder  yaitu sama 
dengan ( ) dengan D adalah diameter silinde 

 

 

Gambar 11.3 Development silinder 
 

C. Menggambar Development Kerucut 

Development dari kerucut dengan bentuk dasar lingkaran akan berupa lingkaran dengan 
jari-jari memiliki panjang sama dengan tinggi kerucut dengan arc  sama dengan panjang 
lingkaran dasar dari kerucut. 

 

Gambar 11.4 Development Kerucut 

 

D. Menggambar Development Piramida 

Pembuatan gambar development piramida harus dilakukan dengan memperhatikan 
panjang sebenarnya dari sisi / tinggi piramida. Yaitu dengan cara pada pandangan atas 
proyeksi orthogonal di buat arc dengan jari-jari 0 – 1 sehingga memotong sumbu mendatar ( 
sumbu x), dari titik perpotongan ini ditarik garis sejajar sumbu Y sehingga memotong 
perpanjangan garis pada dasar gambar piramida pada pandangan depan. Titik ini kemudian 
dihubungkan dengan puncak piramida maka diperoleh panjang sisi sebenarnya dari piramida. 

Setelah tinggi sebenarnya dari piramida diperoleh, selanjutnya dibuat gambar development 
dengan cara membuat arc ( kelengkungan) dengan jari-jari tinngi piramida sebenarnya. 
Selanjutnya pada arc ini dibuat garis yang memiliki panjang sama dengan panjang alas 
piramida yang di ukur dari pandangan atas piramida yang selanjutnya dihubungkan dengan 
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pusat lengkung (arc) sehingga diperoleh bidang segitiga (1), (2), (3) dan (4) seperti terlihat 
pada gambar 5 dibawah ini . 

 

 

Gambar 11.5 Development Piramida 

 

Permukaan yang bergelombang dan benda yang memiliki kelengkungan pada sisi-sisi nya 
tidak dapat atau paling tidak sangat sulit untuk dibuat developmentnya secara akurat, namun 
bisa dibuat developmentnya dengan cara/metode  pendekatan. Umumnya metode pendekatan 
yang digunakan akan memperoleh hasil yang cukup baik, terutama jika material yang 
digunakan memiliki fleksibilitas yang baik 

 

11.2 Pemanfaatan Development 

Praktek dalam industri yang melibatkan penggunaan gambar teknik, development harus 
dibuat dan ditunjukkan untuk melengkapi informasi yang diperlukan untuk membuat pola, dimana 
pola ini diperlukan untuk memudahkan proses pemotongan bahan yang umumnya berbentuk 
lembaran baja menjadi  bahan yang disiap di bentuk selanjutnya menjadi barang jadi. Karena 
perkembangan industri manufakturing  yang maju dengan cepat, bahkan diikuti dengan 
meningkatnya jumlah bagian yang harus di rol, di pres di potong dan juga proses asembling dari 
maasing-masing bagian tersebut, menjadikan pengetahuan developmen menjadi sangat penting, 
terutama dalam penggabungan bagian-bagian yang memiliki bentuk yang rumit. 

 

11.3 Development dari Prisma Terpancung 

Dalam menggambar development untuk benda yang terpotong ( misal prisma terpancung) , 
maka sebelum membuat gambar developmennya terlebih dahulu harus dibuat gambar proyeksi 
ortogonal pandangan depan dan  pandangan atas dengan ukuran yang sebenarnya, dimana 
pandangan atas akan amemberikan ukuran yang sebenarnya pada ukuran lebar dari gambar 
development sedangkan tinggi development akan diperoleh dari pandangan depan yang dapat 

langsung ditarik dengan garis proyeksi . 
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Gambar 11.6 Development dari Prisma Terpancung 

 

Adapun cara menggambar Prisma Terpancung adalah dengan tahapan sebagai berikut  

1. Membuat gambar Proyeksi Ortogonal 

Sebelum dapat menggambar development, pertama harus dibuat dulu gambar proyeksi 
orthogonal untuk pandangan depan dan pandangan atas dari prisma terpancung seperti 
tampak pada gambar 5 pada bagian kiri. 

Pandangan depan adalah gambar yang dibuat dengan tinggi prisma sesuai dengan 
tinggi benda dan dipancung dengan sudut kemiringan tertentu, sehingga dari pandangan 
depan nampak panjang sisi yang berbeda, yaitu sisi yang paling panjang dengan nomor 3 
dan 4,  sisi dengan panjang medium nomor 2 dan 5 sedangkan sisi terpendek memiliki 
nomor 1.  

Pandangan atas berbentuk pentagon ( segi lima ) dengan panjang sisi sesuai dengan 
panjang sisi yang sebenarnya dan ditandai dengan nomor 1 sampai dengan 5.  

2. Membuat Gambar Development Untuk Kulit Prisma 

Cara membuat gambar development untuk kulit prisma dilakukan dengan cara dari 
pandangan depan pada proyeksi orthogonal datarik garis proyeksi ke kanan  dengan 
panjang bagian dasar sama dengan jumlah panjang sisi dasar dari prisma, sehingga 
diperoleh garis 1D ,2D, 3D, 4D,5D dan kembali ke 1D,  paanjang dari 1D ke 2D adalah sama 
dengan panjang sisi dari prisma yang di ukur dari pandangan atas dalam proyeksi 
orthogonal, demikian juga dengan panjang garis selanjutnya yaitu dari,2D, ke 3D, ke 4D, ke 5D 

dan kembali ke 1D. Sedangkan tinggi prisma  dari titik 1D ,2D, 3D, 4D, dan 5D ke atas 
merupakan proyeksi dari pandangan depan pada prisma, yaitu dengan cara dari pandangan 
depan ditarik garis proyeksi kekanan sampai memotong ketinggian prisma sesuai dengan 
sisi prisma yang sesuai, sebagai contoh titik 1D akan memiliki ketinggian sampai dengan titik 
A yang merupakan hasil proyeksi dari sisi terpendek prisma. 
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3.  Membuat gambar development unuk Tutup prisma 

Pembuatan gambar tutup development pada prisma terpancung ada dua macam, yaitu 
untuk tutup bagian bawah adalah gambar pentagonal biasa sedang untuk bagian atas 
memiliki bentuk khusus karena pentagonalnya terpancung. 

a. Tutup Prisma bagian Bawah. 

Tutup bagian bawah bentuk dan cara pembuatannya sama persis dengan pandangan 
atas proyeksi orthogonal pada gambar sebelah kiri dalam gambar 5 diatas, sedang 
penempatannya bisa di pilih salah satu sisi dari gambar development prisma bagian 
bawah seperti terlihat pada gambar 5 diatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11.7 Tutup Prisma 

 

b.  Tutup Prisma Bagian Atas ( terpancung) 

Untuk menggambar tutup prisma segi lima terpancung, caranya adalah dengan 
melakukan langkah-langkah  sebagai berikut : 

Pertama kita pilih salah satu sisi dari prisma pada bagian yang terpancung untuk 
memulai menggambar tutup prisma seperti gambar 7 diatas. Penggambaran akan 
mudah jika yang dipilih adalah sisi pada bagian yang tertinggi . 

 Pertama kita buat garis A’A tegak lurus dan berada ditengah-tengah garis CD 
dengan tinggi sama dengan panjang garis DA atau CA pada proyeksi orthogonal 
pandangan depan. 

 Dengan C sebagai pusat, buat lenkung dengan jari-jari sama dengan panjang CB 
pada gambar development kulit prisma. 

 Dengan D sebagai pusat, buat lenkung dengan jari-jari sama dengan panjang DE 
pada gambar development kulit prisma. 

 Dengan A sebagai pusat, buat lenkung dengan jari-jari sama dengan panjang AB 
pada gambar development kulit prisma, dan berpotongan dengan CB di B. 
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 Dengan A sebagai pusat, buat lenkung dengan jari-jari sama dengan panjang AE 
pada gambar development kulit prisma, dan berpotongan dengan AE di E. 

 Dari titik perpotongan kurfa di B selanjutnya dihubungkan ke titik A dan C serta 
dari titik perpotongan E dihubungkan ke titik A dan E maka akan diperoleh segi 
lima ABCDE yang sesuai. 

 

11.4 Soal : 

1. Buatlah gambar development dari sebuah kubus yang memiliki sisi dengan panjang 50 
mm. 

2. Buatlah gambar development dari sebuah balok yang memiliki panjang 25 mm, lebar 20 
dan tinggi 70 mm. 

3. Sebuah konstruksi terbuat dari batang yang berbentuk cylinder dengan diameter 30 mm, 
jika konstruksi tersebut terbuat dari bahan berdinding tipis dan di pancung dengan sudut 
45

0
, buat gambar developmentnya, tinggi batang adalah 100 mm. 

4. Jelaskan bagaimana cara menggambar development pada gambar dibawah inis. 
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BAB 12 

GAMBAR KERJA 
 

 

12.1 Kompetensi 
Mahasiswa mampu membuat dan membaca gambar kerja dari benda sederhana (part tunggal) 

 

12.2 Pendahuluan 
Gambar kerja adalah gambar teknik final yang nanti digunakan sebagai pedoman untuk 

membuat/memproduksi benda/part yang dirancang. Untuk dapat membuat gambar kerja maka 

dibutuhkan semua teori yang telah dipelajari dari bab-bab sebelumnya, terutama teori tentang 

proyeksi dan pemberian dimensi. Dalam membuat gambar kerja, proyeksi yang digunakan adalah 

proyeksi pandangan majemuk terutama proyeksi Amerika (proyeksi kwadran 3).  

 

12.3 Sifat Gambar Kerja 
Gambar kerja mempunyai sifat informatif dan efisien. Informatif artinya informasi yang dicantumkan 

pada gambar harus lengkap dan jelas. Ini tentunya mengacu pada fungsi gambar teknik sebagai 

alat komunikasi bagi insinyur. Agar pembaca gambar kerja mengerti dengan apa yang dimaksud 

oleh pembuat gambar, maka informasi yang ada pada gambar kerja harus lengkap dan jelas. 

Efisien maksudnya adalah; agar pembaca bisa menyerap informasi yang bersifat  informatif 

tersebut, tidak seluruh gambar pandangan perlu digambar. Jika sebuah benda hanya butuh 1 

gambar pandangan saja, maka buatlah gambar kerjanya dengan 1 buah gambar pandangan. Jika 

butuh 2 gambar pandangan, buatlah gambar kerjanya tersebut dengan 2 buah gambar pandangan, 

dan seterusnya.  



 

 

139 Gambar Teknik 

  

Gambar 12.1 Benda dengan cukup 1 buah gambar pandangan 

  

Gambar 12.2 Benda dengan cukup 2 buah gambar pandangan 

 



 

 
 

140 Gambar Teknik 

  

Gambar 12.3 Benda dengan cukup 3 buah gambar pandangan 

 

Gambar pandangan akan memberi informasi bentuk geometri dari benda tersebut. Artinya; dengan 

gambar pandangan, pembaca akan bisa menghayalkan bentuk geometri benda yang digambar. 

Tapi dalam gambar kerja, tidak cukup hanya informasi bentuk geometri benda saja; tapi harus 

diikuti dengan informasi ukuran (size) dan keterangan lainnya. Dengan demikian, informasinya 

menjadi lengkap, jelas, dan efisien. 

 

12.4 Urutan Pembuatan Gambar Kerja 
Sesuai dengan keterangan di atas, maka urutan dalam membuat gambar kerja untuk benda yang 

sederhana dapat dilihat pada gambar 12.4 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.4 Flowchart pembuatan gambar kerja 

 

START 

PENENTUAN JUMLAH 

GAMBAR PANDANGAN 

PEMBERIAN DIMENSI DAN 

ATAU KETERANGAN LAIN 

FINISH 
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12.5 Cara Penentuan Jumlah Gambar Pandangan 
Hal pertama yang dilakukan dalam membuat gambar kerja adalah membuat gambar pandangan. 

Untuk itu harus ditentukan, jumlah gambar pandangan yang diperlukan dari suatu benda yang 

akan dirancang tersebut. Di bawah ini akan diilustrasikan mengenai cara menentukan jumlah 

gambar pandangan yang diperlukan untuk benda sederhana yang dirancang. 

Seorang pembaca gambar disediakan 2 buah gambar pandangan untuk suatu gambar kerja, 

seperti yang terlihat pada gambar 12.5 di bawah ini 

 

Gambar 12.5 Gambar kerja dengan 2 buah gambar pandangan 

 

Maka pembaca gambar tersebut akan membayangkan bentuk geometri benda sesuai dengan apa 

yang dilihat pada gambar kerja tersebut. Salah satu pembaca akan membayangkan bentuk 

geometri benda seperti gambar 12.6 

 

Gambar 12.6 Bentuk geometri benda untuk pembaca pertama 

Pembaca gambar yang lain akan membayangkan bentuk geometri benda seperti pada gambar 

12.7 di bawah ini 
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Gambar 12.7 Bentuk geometri benda untuk pembaca kedua 

Kedua bentuk geometri benda yang dihayalkan oleh pembaca yang berbeda tersebut adalah benar 

dan sesuai dengan gambar kerja yang disodorkan kepadanya (gambar kerja dengan 2 gambar 

pandangan). Jika hal ini terjadi, maka keputusan dengan membuat 2 buah gambar pandangan 

untuk gambar kerja tersebut adalah keliru. 

 Contoh lain dari sebuah gambar kerja yang keliru (hanya dengan 2 buah gambar pandangan) 

adalah seperti terlihat pada gambar 12.8 di bawah ini 

 

Gambar 12.8 Gambar kerja dengan 2 buah gambar pandangan 

 

Salah satu pembaca akan membayangkan bentuk geometri benda seperti gambar 12.9 
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Gambar 12.9 Bentuk geometri benda untuk pembaca pertama 

Pembaca gambar yang lain akan membayangkan bentuk geometri benda seperti pada gambar 

12.10 di bawah ini 

 

Gambar 12.10 Bentuk geometri benda untuk pembaca kedua 

 

Tetapi jika para pembaca gambar disuguhi gambar kerja seperti pada Gambar 12.11 
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Gambar 12.11 Gambar kerja dengan 3 buah gambar pandangan 

Maka semua pembaca gambar kerja akan membayangkan bentuk geometri benda yang dirancang 

adalah seperti yang terlihat pada gambar 12.12. Dalam hal ini tidak ada bentuk geometri benda 

yang lain yang dibayangkan. Jika terjadi ada 2 bentuk geometri benda yang dibayangkan, maka 

bentuk geometri benda selain dari Gambar 12.12 adalah salah. 

 

Gambar 12.12 Bentuk geometri benda untuk semua pembaca 

Kesimpulannya adalah; untuk bentuk geometri benda seperti yang diperlihatkan pada Gambar 

12.12, maka jumlah gambar pandangan yang benar untuk gambar kerjanya adalah 3 buah, tidak 

hanya 2 buah gambar pandangan. 
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12.6 Teknik Pemberian Dimensi 
Setelah penentuan jumlah gambar pandangan yang benar, maka langkah selanjutnya adalah 

memberi dimensi pada gambar pandangan yang sudah tersedia. Berikut teknik cara pemberian 

dimensi pada gambar kerja. Teknik ini berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.  

1. Berapa dimensi material mentah yang diperlukan untuk membuat benda yang dirancang? 

 

Gambar 12.13 Pemberian dimensi untuk bahan mentah 

 

Gambar 12.14 Bentuk geometri benda untuk bahan mentah 

 

2. Berapa tebal sisi datar dan sisi tegak dari benda tersebut? 
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Gambar 12.15 Pemebrian dimensi untuk ketebalan benda 

 

Gambar 12.16 Bentuk geometri benda dengan ketebalan a & b 
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3. Dimana posisi/koordinat dari titik pusat dari geometri setengah lingkaran dan lingkaran 

kecil? 

 

Gambar 12.17 Pemberian dimensi untuk posisi titik pusat lingkaran 

 

 

Gambar 12.18 Bentuk geometri benda dengan titik pusat lingkaran 
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4. Berapa panjang jari-jari dari geometri setengah lingkaran dan lingkaran kecil? 

 

Gambar 12.19 Pemberian dimensi untuk jari-jari lingkaran 

 

 

Gambar 12.20 Bentuk geometri benda dengan jari-jari lingkaran e & f 
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5. Berapa ukuran dari bentuk chamfer tersebut? 

 

Gambar 12.21 Pemberian dimensi untuk chamfer 

 

 

Gambar 12.22 Bentuk akhir geometri benda  

 

Setelah pemberian dimensi bebar-benar lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan efisiensi 

terhadap dimensi-dimensi yang telah dicantumkan tersebut. Artinya jangan sampai ada dimensi 

yang ganda. Dari gambar kerja terakhir yang telah diberi dimensi (gambar 12.21), maka terlihat 

bahwa masih ada pemberian dimensi ganda, untuk itu ada beberapa dimensi yang bisa dihapus.  
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1. Dimensi panjang (L) adalah merupakan penjumlahan dari dimensi c dan e, untuk itu 

dimensi L bisa dihapus, cukup dengan dimensi c dan e. 

2. Dimensi W dan d juga bisa diganti dengan dimensi e, agar lebih efisien dalam pemberian 

dimensi 

 

Gambar 12.23 Gambar kerja final dengan efisiensi pemberian dimensi  

 

Penghapusan dimensi yang dilakukan di atas jangan sampai mengurangi informasi yang telah 

diberikan, artinya tidak terjadi ketidak-informatifan gambar kerja. 
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Soal-soal 

1. Buatlah gambar kerja dari benda di bawah ini! 

 

2. Buatlah gambar kerja dari benda di bawah ini! 
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3. Buatlah gambar kerja dari benda di bawah ini! 

 

 

4. Buatlah gambar kerja dari benda di bawah ini! 
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5. Buatlah gambar kerja dari benda di bawah ini! 

 

6. Buatlah gambar kerja dari benda di bawah ini! 
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7. Buatlah gambar kerja dari benda di bawah ini! 

 

8.  
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