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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar belakang 

Menggambar bagi seorang engineer merupakan alat untuk menuangkan ide 

dalam proses pembuatan produk. Proses pembuatan gambar teknik dapat dilakukan 

secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak perancangan.  

Sejarah penuangan ide dalam bentuk gambar teknik diawali dengan pembuatan 

gambar secara manual berupa sket ataupun gambar produk yang akan dibuat secara 

langsung di kertas gambar. Pada umumnya gambar yang dibuat tersebut terdiri dari 

gambar pandangan depan, samping dan belakang serta beberapa gambar tambahan 

seperti gambar potongan yang bertujuan untuk memperjelas geometri yang akan 

dibuat. Standar penggambaran yang dipergunakan meliputi strandar penggambaran 

dengan proyeksi Amerika atau Eropa. Proses pembuatan gambar secara manual 

tersebut membutuhkan pengetahuan di bidang teknik dan keahlian tersendiri serta 

membutuhkan waktu yang panjang.  

Kelemahan penggambaran secara manual tersebut mendorong para peneliti 

untuk mengembangkan peralatan otomatisasi untuk membuat gambar teknik. 

Perangkat lunak peralatan tersebut saat ini berkembang pesat. Variasinya seperti 

AutoCAD, ProEng, AutoDESK, Solidworks, AutoPIPE, CATIA, dan lain 

sebagainya. Tiap produk tersebut menawarkan keunggulan tersendiri. 

Prinsip kerja perangkat lunak tersebut secara umum sama, sesuai dengan teknik 

penggambaran secara manual. Perbedaanya terletak pada tingkat akurasi, efisiensi, 

dan otomasinya dalam proses pembuatan gambar. 

Pada sesi ini penulis akan memperkenalkan salah satu perangkat lunak CATIA 

V5R20 untuk pembuatan gambar teknik. Alasan pemilihan perangkat lunak ini 

karena penggunaannya yang luas di dunia industri, tingkat akurasinya tinggi, serta 

merupakan perangkat lunak yang interactive dan user friendly.  
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1.2 Tujuan Kegiatan Pengabdian 

Maksud dan tujuan yang ingin diperoleh dari modul PkM ini adalah pembaca 

dapat mengenal, mengetahui serta dapat mengoperasikan perangkat lunak CATIA 

V5 – 6 R2020. Perangkat lunak ini dipergunakan untuk pembuatan model, 

perancangan, pembuatan gambar kerja, analisa kinematika, analisis finite element, 

CAM manufacturing, dan lain sebagainya.  

 

1.3 Manfaat Kegiatan Pengabdian 

Pelatihan penggunaan perangkat lunak ini bagi guru dan teknisi serta siswa 

SMK, maupun pekerja di bidang engineering akan dapat meningkatkan 

kemampuan untuk dapat membuat gambar teknik dan analisa engineering lebih 

detail dan akurat. Secara riil dengan keahlian di bidang Computer Aided Design 

(CAD) ini, akan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di pasar 

tenaga kerja. 

 

1.4 Sasaran pengabdian 

Pelatihan ini sesuai diterapkan pada: 

a. Guru dan teknisi serta siswa sekolah vokasi di bidang design dan 

fashion.   

b. Mahasiswa ataupun praktisi dibidang engineering services 

c. Pekerja di industri design dan manufaktur  

d. Stylis dibidang automotive, design grafis, dan lain sebagainya 

 

1.5 Pelaksanaan kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan harus dilakukan di ruangan laboratorium, studio 

gambar, atau dilakukan secara daring dengan syarat peserta harus memiliki personal 

komputer yang mendukung perangkat lunak ini.  
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BAB 2  

CATIA V5-6R2020 

 

2.1 CATIA V5-6R2020 secara umum 

CATIA merupakan singkatan dari Computer Aided Three Dimensional 

Interactive Application. Konfigurasinya terdiri dari lunak ini terdiri dari tiga 

platform, yaitu P1, P2, dan P3. Platform pertama (P1) ditujukan untuk penggunaan 

khusus perancangan saja, Platform ke dua (P2) ditujukan sebagai alat perancangan 

juga digunakan untuk tambahan proses dalam permesinan, sedangkan Platform ke 

tiga (P3) merupakan perpaduan diantara platform ke dua dan pertama dengan 

kemampuan tambahan customize. 

 

2.2 CATIA V5-6R2020 di Windows Operating system 

CATIA V5 dapat di jalankan di UNIX maupun di Windows Operating system. 

Perbedaan pengoperasian di ke dua OS tersebut hampir tidak ada. Keunggulan 

penggunaan Windows OS terletak pada familiarisasi kita dengan OS ini. Fungsi-

fungsi di Windows OS dapat digunakan pada perangkat lunak ini. Contohnya di 

Windows OS untuk melakukan Cut/Copy dapat dilakukan dengan Ctrl C/ Ctrl V, 

hal yang sama dapat dilakukan di perangkat lunak ini. 

 

2.3 Standard screen layout 

Tampilan muka CATIA V5-6 seperti dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.  

 

Gambar 1 Halaman muka CATIA V5-6 
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The Start Menu 

 

Gambar 2 The start Menu 

 

Tampilan layar selanjutnya seperti ditunjukkan pada Gambar 3 

 

Gambar 3 The working window 
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Specification three     A Working Plane 

 

Gambar 4 Uraian specification three, a working plane, dan compass navigation 

 

2.4 Pembuatan Model Gelas di CATIA V5-6R2020 

Pembuatan gambar 2D di CATIA V5 di awali dengan pembuatan model 3D 

gambar tersebut di working window pada mechanical design workbench. 

Urutannya dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Pembuatan sketsa profile model di sketcher, langkahnya dengan klik sketch 

menu dan klik salah satu bidang kerjanya, dan dilanjutkan dengan membuat sket 

model yang akan dibuat. Hasilnya seperti pada Gambar 5. 



10 

 

 

Gambar 5 Hasil sket profil model di sketch window 

 

2. Langkah berikutnya keluar dari sketch window dengan klik Exit workbench. 

 

 

Tampilan layar monitor seperti  

3. Gambar 6 yang merupakan model yang kita buat 

 

 

Gambar 6 Model pertama 
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4. Pembuatan gambar kerja, dilakukan dengan masuk ke modul drafting 

 

Gambar 7  Modul Drafting 

 

Tampilan layar menjadi seperti Gambar 8. 

 

Gambar 8 New Drawing creation 
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Gambar 9 Inset New Drawing creation 

Klik Ok maka tampilan layar monitor menjadi seperti Gambar 10 

 

Gambar 10 Drawing Workbench 

Membuat drawing area dan etiket, dengan klik menu edit sheet background 

seperti pada Gambar 11. 
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Gambar 11 Sheet Background 

Klik   Tampilan layar monitor menjadi Gambar 12, lanjutkan dengan klik Ok   

 

Gambar 12 Pembuatan garis tepi dan etiket drawing 

Garis tepi dan etiket akan muncul seperti Gambar 13 dan editing etiket dilakukan 

 

Gambar 13 Garis tepi dan etiket drawing 

 

Gambar 14 Editing etiket 
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Kembali ke working view dengan klik edit + working view, seperti Gambar 15 

 

Gambar 15 Kembali ke Lembar kerja 

Tampilan monitor menjadi seperti Gambar 16 

 

Gambar 16 Working view 

 

Pembuatan pandangan pada working view menggunakan menu seperti Gambar 17 

 

Gambar 17 Menu untuk membuat pandangan 
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Klik front view di Gambar 17 dan reference plane view pada 3D working windows 

seperti Gambar 18 

 

Gambar 18 3D working view windows 

 

Layar Monitor akan menjadi seperti Gambar 19 

 

Gambar 19 Pandangan depan 

Sedangkan pandangan samping dan bawah di buat dengan cara seperti Gambar 20 

dengan cara klik Projection view . 

 

Gambar 20 Pembuatan pandangan samping dan bawah 
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Sedangkan scaling dilakukan dengan klik kanan properties seperti Gambar 21 

 

Gambar 21 Scaling pandangan 

 

Hasil akhir pembuatan drawing seperti Gambar 22 

 

Gambar 22 Hasil akhir drawing 
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Pemberian dimensi / ukuran dilakukan dengan cara klik  

sehingga  tampilan dilayar monitor seperti Gambar 23 berikut. 

 

Gambar 23 Menu dimension 

 

Pemberian dimensi pada working window kita lakukan sesuai keperluan untuk 

proses manufacture.  

Pencetakan hasil kerja dilakukan dengan cara klik File  Print seperti Gambar 24 

 

Gambar 24 Proses printing 
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2.5 Proses model tatakan gelas di CATIA V5 – 6R2020   

Pengetahuan anda sampai tahap ini memungkinkan anda untuk membuat model 

dan pembuatan gambar kerja secara mandiri untuk membuktikan hal tersebut. 

Pelajaran berikutnya adalah anda membuat model dengan sket seperti berikut ini 

 

Gambar 25 Sket model ke dua 

 

Hasil akhir model kedua nantinya harus seperti Gambar 26 

 

Gambar 26 Model kedua 
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2.6 Model Komponen Flens Coupling pertama 

Pengetahuan dasar untuk membuat model gelas dan tatakan di sub bab 2.2 dan 

2.3 diatas sudah cukup memadai untuk membuat gambar mesin yang lebih 

komplek. Berdasarkan pengetahuan tersebut sekarang kita akan membuat model 

dang ambar kerja dari fixed flens coupling.  

Pertama kita akan membuat model 3D gambar kerja komponen flens coupling 

yang pertama. Langkah yang harus dilakukan membuka perangkat lunak CATIA 

V5 – 6R2020 pada workbench Part Design. Ilustrasinya seperti gambar 27.  

 

Gambar 27 Workbench Part Design 

 

Langkah berikutnya membuat sketsa 2D model yang akan kita buat di modul 

Sketcer seperti ilustrasi pada gambar 28 berikut ini. 

 

Gambar 28 Modul Sketcher 
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Setelah sketsa model di sketcher telah selesai langkah berikutnya kembali ke model 

space dengan cara klik menu Exit Workbench seperti pada gambar 29 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 29 Sub menu Exit Workench pada menu Sketcher 

 

3D model komponen flens coupling akan tampil di layar monitor seperti gambar 30 

berikut ini. 

 

 

 

Gambar 30 3D Model komponen pertama flens coupling 

 

Proses berikutnya membuat gambar kerja dari model tersebut. Gambar kerja dibuat 

dengan langkah – langkah pertama kita masuk ke workbench drafting. Prosedurnya 

klik start menu dan pilih Workbench Drafting. Tampilan layar akan tampak seperti 

gambar 31 berikut ini. 
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Gambar 31 Workbench Drafting 

 

Gambar kerja harus dilengkapi dengan frame dan etiket. Pembuatan Frame dan 

Etiket bias dilakukan secara manual sesuai kebutuhan perusahaan atau 

mepergunakan template yang sudah ada. Cara untuk menggunakan tamplate yang 

sudah ada dapat dilakukan dengan klik menu Edit dan pilih sub menu sheet 

background. Ilustrasinya seperti gambar 32. 

 

 

Gambar 32 Pembuatan Etiket dan Frame 
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Setelah kita memaiipulasi Etiketnya sesuai kebutuhan kita kembali ke working 

view dengan cara klik menu Edit dan pilih working view.  

 Pembuatan pandangan dapat dimulai dengan cara klik submenu Front view 

pada menu Multiview. Hasil gambar pandangannya seperti dapat dilihat pada 

gambar 33. 

 

 

Gambar 33 Gambar pandangan komponen flens coupling 

 

Pemberian Dimensi, Toleransi linier/Angular, GD&T, serta perlakuan 

permukaan dilakukan dengan menggunakan menu seperti yang ditujukkan pada 

gambar 34 berikut. 

 

 

   

Gambar 34 Menu untuk Dimensi, Toleransi, GD&T, dan Perlakuan permukaan 
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Gambar kerja komponen flens coupling yang telah dilengkapi dengan atribut untuk 

dapat dikerjakan di fabrikasi dapat dilihat pada gambar 35 berikut ini. 

 

Gambar 35 Gambar Kerja komponen pertama flens coupling 

 

2.7 Model Komponen Flens Coupling kedua 

Model ke dua komponen flens coupling  dibuat dengan urutan sama seperti 

komponen yang pertama. Gambar kerja komponen flens coupling yang ke dua ini 

dapat dilihat pada gambar 36 berikut ini. 

 

 

Gambar 36 Gambar kerja Flens Coupling yang ke dua 
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2.8 Assembly komponen pertama dan kedua flens coupling 

Pembuatan gambar susunan yang terdiri dari model pertama dengan model ke 

dua dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut. 

1. Kita klick Start dan kita pilih mechanical design dan dilanjutkan dengan memilih  

workbench Assembly design seperti pada gambar 37 berikut: 

 

Gambar 37 Pemilihan workbench asembly design 

 

2. Tampilan  workbench Design menjadi seperti gambar 38. 

 

Gambar 38 Workbench Asembly Design 
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Specification tree ditunjukkan dipojok kiri atas layar seperti gambar 39   

 

Gambar 39 Product Tree di Workbench Assembly Design 

 

Product1 menunjukkan tipe assy produk yang sedang di rancang yang meliputi 

sejumlah komponen penyusun produk assy nya. Sebagai contoh adalah produk 

Fixed Coupling Assembly. Cara memberi nama sebagai ganti nama Product1 dapat 

dilakukan dengan cara klik kanan pada Product1 dan pilih property. Tampilan layar 

akan menjadi seperti gambar 40 berikut ini. 

 

Gambar 40 Cara merubah nama Product1 
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Setelah merubah nama pada Part Number dengan nama produk yang kita design 

dalam hal ini Fixed Coupling assy, dilanjutkan dengan klik OK. Tampilan layar 

akan menjadi seperti gambar 41. Sedangkan untuk memasukkan komponen – 

komponen penyusun produk dilakukan dengan cara klik Aplication dan dilanjutkan 

dengan klik menu insert serta dipilih sub menu Existing component.  

 

Gambar 41 Cara memasukkan komponen penyusun produk 

 

Pertama kali klik Application kemudian dari menu Insert pilih sub menu 

Existing Component. Pada layar akan ditampilkan komponen-komponen yang 

menyusun produknya, seperti pada gambar 42 berikut ini. 

 

Gambar 42 Memasukkan komponen – komponen penyusun Produk 
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Pada layar akan ditampilkan komponen-komponen yang digunakan untuk 

menyusun produk tersebut, seperti pada gambar 43, berikut ini. 

 

Gambar 43 Produk assembly dari fixed flens coupling 

 

3. Cara menyusun tiap komponen agar menjadi produk assy 

Setelah komponen – komponen produk diletakkan pada workbench assembly 

design, langkah berikutnya adalah menyusun tiap komponen menjadi sebuah 

rangkaian produk yang terintegrasi. Caranya dengan mempergunakan menu – menu 

berikut.  

 

Gambar 44 Menu untuk menyusun komponen menjadi product assy 
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Manipulation menu : digunakan untuk memindahkan tiap komponen pada posisi 

yang diinginkan. Perpindahan yang terjadi tidak dikunci dengan constraint sehingga 

posisi komponen masih dapat dengan bebas di pindahkan ke tempat lainnya.  

Snap menu : dipergunakan untuk memindahkan tiap komponen dengan sejumlah 

constraint sehingga posisi komponen akan berada pada satu posisi tertentu yang 

sudah tidak bisa dipindahkan lagi. 

Explode menu : Dipergunakan untuk memisahkan komponen – komponen produk 

yang telah tersusun. 

Stop manipulation on class: dipergunakan untuk mencegah susunan komponen 

saling bertabrakaan. 

Cara menggunakan menu ini dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama dengan 

menggunakan Snap menu klik permukaan salah satu komponen yang akan kita 

pindahkan posisinya. Sebagai contoh permukaan bagian bawah flens coupling ke 

dua (2), seperti pada gambar 45 berikut. 

 

Gambar 45 Posisi permukaan bagian bawah flens coupling ke 2 

 

Kemudian dilanjutkan dengan perintah klik permukaan flens coupling ke 1 (satu) 

yang akan kontak dengan permukaan bidang yang di klik sebelumnya. Ilustrasinya 

seperti gambar 46 berikut ini. 
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Gambar 46 Permukaan kontak flens coupling ke 1 

Dilanjutkan dengan perintah klik, maka ke dua komponen akan saling menempel 

seperti dapat dilihat pada gambar 47 berikut ini. 

 

 

Gambar 47 Kedua flens saling menempel sebagai respon perintah snap 

 

Selanjutnya untuk mengistalasi baut ke flens coupling dilakukan dengan cara, 

pertama kita posisikan axis dari baut sejajar dan sesumbu dengan salah satu lubang 

baut yang ada di kedua flens coupling. Perintah yang digunakan klik Snap menu 

dan dilanjutkan dengan klik salah satu sisi batang baut, hingga muncul gambar 

sumbu baut. Setelah itu di lanjutkan dengan perintah klik permukaan lubang baut 

yang ada di flens hingga muncul garis sumbu lubang baut. Secara otomatis baut 

akan berpindah posisi di sumbu lubang baut. Ilustrasinya seperti gambar 48 berikut 

ini. 
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Gambar 48 Posisi sumbu baut dan lubang sejajar 

 

Langkah selanjutnya menggeser posisi baut hingga kepala baut menempel di 

flens. Caranya dengan menggunakan perintah snap menu dengan urutan klik 

permukaan bawah kepala baut dan permukaan flens seperti ilustrasi pada gambar 

49 berikut ini. 

 

     

Gambar 49 Memposisikan baut di fixed flens coupling 

 

Berikutnya pemasangan mur dapat dilakukan dengan cara klik Application 

kemudian klik Existing component pilih mur yang akan digunakan hingga mur 

muncul dilayar monitor. Ilustrasinya seperti di gambar 50. 

 

   

Gambar 50 Pemasangan mur 
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Posisi mur dapat dilakukan dengan cara seperti pemasangan baut di lubang baut. 

Urutannya dengan memposisikan sumbu mur sesumbu dengan sumbu baut dengan 

menggunakan perintah Snap menu. Selanjutnya dengan menu yang sama mur di 

tempelkan pada baut, seperti ilustrasi gambar 51. 

 

       

Gambar 51 Pemasangan mur 

 

Hasil manipulasi tiap komponen menjadi satu produk dapat dilihat pada gambar 

52 berikut ini. 

 

 

Gambar 52 Fixed Flens Coupling Assembly 
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4. Membuat model gambar susunan ini menjadi gambar kerja susunan 

Pertama yang perlu dilakukan adalah membuat frame dan etiket. Frame dan 

etiket dapat dibuat sesuai kebutuhan perusahaan tetapi di perangkat lunak ini sudah 

di sediakan frame dan etiket instant. Cara penggunaannya dapat dilakukan dengan 

cara masuk ke workbench Drafting seperti ilustrasi di gambar 53 berikut ini. 

 

  

(a)       (b) 

Gambar 53 Workbench Drafting 

 

Frame dan etiket dapat diperoleh dengan cara klik menu Edit dan sub menu 

Background. Ilustrasinya seperti ditunjukkan pada gambar 54.  

      

Gambar 54 Frame dan Etiket gambar di Catia V5-6R2020 
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Bentuk frame dan etiket secara lengkap dapat dilihat pada gambar 55 berikut ini. 

 

Gambar 55 Frame dan etiket instant yang ada di CATIA V5-6R2020 

 

Setelah Frame dan etiket muncul di layar, posisi layar masih berada di 

Background untuk mengembalikan posisi layar ke posisi layar aktif perintahnya 

klik menu Edit dan dilanjutkan dengan pilih sub menu Working View. 

Setelah posisi layar di working view proses pembuatan pandangan model yang 

kita buat dapat dilakukan. Menu yang dipergunakan untuk membuat pandangan 

meliputi menu – menu seperti yang ditunjukkan pada gambar 56 berikut ini. 

 

Gambar 56 Menu untuk membuat pandangan 

 

Multiple view 
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Proses pembuatan pandangan isometrik dilakukan dengan perintah klik menu 

isometric view dan klik menu window untuk memilih model 3D isometric yang 

akan kita tampilkan. Ilustrasinya seperti gambar 57. 

 

       

Gambar 57 Pembuatan gambar isometrik 

 

Proses pembuatan pandangan depan dilakukan dengan menggunakan perintah 

klik Front view menu kemudian dilanjutkan dengan klik window menu dan dipilih 

pandangan depan yang diinginkan. Ilustrasinya seperti gambar 58. 

      

Gambar 58 Membuat Front view 

 

Pembuatan multiple view yang meliputi pandangan atas, samping, dan bawah 

dari model 3D dapat dilakukan dengan menggunakan menu Multiple View. Proses 

pembuatanya dilakukan dengan cara klik Multiple menu kemudian lanjutkan 

dengan memilih pandangan yang diinginkan seperti ditunjukkan pada gambar 59 

berikut ini. 
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Gambar 59 Pembuatan pandangan atas dengan perintah Multiple View 

 

Auxiliary view dapat dibuat dengan menggunakan menu Auxiliary view yang 

ada di drop down view menu ini. Proses pembuatanya dilakukan dengan perintah 

klik Auxiliary menu dan dilanjutkan dengan mendefinisikan posisi auxiliary view 

yang diinginkan dengan cara menentukan posisinya. Detail prosesnya seperti 

ditujukkan pada gambar 60.  

 

     

Gambar 60 Pembuatan Auxiliary view 

 

5. Manipulasi untuk menampilkan hidden line, axis, dan center line 

Prosedur untuk menampilakan hidden line dapat dilakukan dengan mengunakan 

Visualization menu dan sub menu Display view frame as a specified as for each 

view, seperti pada gambar 61 berikut ini. 
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Gambar 61 Vizualization Menu 

  

Langkah – langkahnya pertama klik Display view frame sehingga di ayar 

muncul frame seperti gambar 62.  

   

Gambar 62 Frame view 

 

Langkah selanjutnya pilih frame yang akan dimanipulasi. Perintah selanjutnya 

klik kanan pada mouse dan pilih sub menu Property, seperti pada gambar 63. 

   

Gambar 63 Sub menu property 
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Langkah selanjutnya pilih jenis manipulasi yang akan dilakukan, misalkan klik 

Hidden line dan center line maka pada pandangan yang relevan akan terlihat hidden 

line dan center line seperti ditunjukkan pada gambar 64 berikut ini. 

 

Gambar 64 Tampilan hidden line dan center line 

 

6. Pemberian Linear & Angular dimension dan GD&T serta perlakuan permukaan 

Pemberian Linear & Angular dimension serta GD&T serta perlakuan 

permukaan pada gambar susunan ini caranya sama seperti pada gambar 

part/komponen. Menu yang dipergunakan adalah menu dimensi seperti ditunjukkan 

pada gambar 65 berikut ini. 

   

Gambar 65 Menu Dimension 

 

Cara pemberian dimensi sama dengan pemberian dimensi pada gambar kerja 

part atau komponen. Tujuan pemberian dimensi pada gambar susunan ini dilakukan 

agar proses instalasi tiap komponen pada produk tepat sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh sang designer/desin engineer saat proses designing.  
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Menu – menu untuk pemberian GD&T pada perangkat lunak ini, terdiri dari 

sejumlah menu seperti ditunjukkan pada gambar 66 berikut ini. 

 

 

Gambar 66 Menu untuk GD&T 

 

Caranya dengan klik datum feature dilokasi yang akan berfungsi sebagai datum dan 

dilanjutkan dengan klik geometrical tolerance pada posisi yang akan diberi 

geometrical tolerance. 

Contoh proses pemberian dimensi dan GD&T pada gambar susunan dapat 

dilihat pada gambar 67 berikut. 

 

 

 

Gambar 67 Dimensioning pada gambar susunan 

              Datum Feature 

              Geometrical Tolerance 
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7. Pencetakan/printing 

Menu yang digunakan untuk mencetak hasil kerja di perangkat lunak ini dapat 

dilihat dengan cara klik menu File dan dilanjutkan dengan sub menu Print. 

Ilustrasinya seperti pada gambar 68 berikut ini. 

 

 

Gambar 68 Menu Print 

 

Pencetakan dengan perangkat lunak ini dapat menggunakan Plotter atau printer 

biasa serta dalam bentuk softfile dalam format pdf ataupun prn. Sedangkan ukuran 

kertasnya dapat bervariasi dari A4 hingga A0.  
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BAB 3  
PENUTUP 

 

 

Pada tahap ini peserta pelatihan sudah mampu membuat model komponen 

dalam bentuk tiga dimensi dan mampu mengkonversikannya menjadi gambar kerja 

2D. Gambar kerja tersebut akan menjadi alat untuk proses produksi dan instalasi. 
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Dassault System, 2020, CATIA V5 – 6 R2020 Online Documentation, France 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1: Gambar Flens Coupling 01 

 

 

 



44 

 

Lampiran 2: Gambar Flens Coupling 02 
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Lampiran 3: Gambar Assembly Fixed Flens Coupling 
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Lampiran 4: Surat Pernyataan Bebas Plagiasi 
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Lampiran 5: Surat Tugas dari Kepala LPPM 
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