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1. Drawing Pen 

a. Drawing pen ukuran 0,5 merk rotring dan ukuran 0,3 merk snowman digunakan 

untuk membuat garis gambar. 

b. Drawing pen ukuran 0,3 merk rotring dan ukuran 0,1 merk snowman digunakan 

untuk membuat garis bantu, garis keterangan gambar, dan garis ukur. 

 

2. Garis 

Garis adalah kumpulan dari titik yang berhubungan satu sama lain. Berikut ini 

adalah jenis-jenis garis, ketebalan, dan penggunaannya. 

Tabel 1 Jenis Garis, Ketebalan, dan Penggunaanya 

No Jenis-jenis garis Tebal Penggunaan 

1 

Garis tebal 

0,5 

a. Garis pinggir kertas, 

b. Garis gambar atau garis-garis nyata 

pada gambar. 

2 

Garis tipis 

0,3 

a. Garis sementara, 

b. Garis gambar yang dibayangkan, 

c. Garis ukur, 

d. Garis bantu ukur, 

e. Garis arsir, 

f. Garis benda yang berdempetan. 

3 
Garis putus-putus 

0,3 
Garis gambar yang tidak kelihatan 

(bayangan) 

4 

Garis putus-putus 

bertitik 
0,3 

a. Garis sumbu, 

b. Garis yang menunjukan kedudukan 

batas yang bergerak, 

c. Batas yang kedudukan diputar. 

5 

Garis putus-putus 

bertitik, ujung 

ditebalkan. 

0,5 & 

0,3 

Garis yang menunjukan potongan atau 

irisan. 

 

 

6 

Garis tebal putus-

putus bertitik. 0,5 

Garis yang menunjukan suatu bagian yang 

dikerjakan selanjutnya. 
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Ukuran garis putus-putus bertitik: 

 
Gambar 1 Ukuran Garis Putus-Putus 

 

 

3. Ukuran Panah 

 

 
Gambar 2 Ukuran Panah 

 
Gambar 3 Ukuran Garis di Depan Panah 

Keterangan :  

L = Panjang Panah 

 

4. Simbol Penyelesaian Gambar 

Penyelesaian suatu produk memiliki beberapa tahapan, berikut ini simbol yang 

digunakan dalam tahapan-tahapan menggambar penyelesaian gambar.  

Tabel 3 Simbol dan Arti 

No Simbol Arti 

1 

 

Simbol yang menyatakan pengerjaan lebih halus 

dengan cukup pengerjaan kasar, misalnya dalam 

pengelasan setelah dilas, maka bagian yang dilas 

diratakan dengan mesin gerinda. 

2 

 

Simbol yang menyatakan pengerjaan lebih lanjut 

yang halus dan rata, dimana bekas pengerjaan 

masih kelihatan dengan mata (untuk mesin bubut, 

milling & drilling, frais). 

 

3 

 

Simbol yang menyatakan pengerjaan lebih lanjut 

dengan hasil akhir halus dan rata, dimana tanda 

pengerjaan tidak terlihat lagi, apabila pengerjaan 

perlu dilanjutkan maka pengerjaan akhir 

dicantumkan pada tanda pengerjaan misalnya: 
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digosok ampelas

 
4 

 

Apabila diperlukan pengerjaan khusus maka dibuat 

simbol tersebut dengan menulis tanda pengerjaan. 

Ukuran segitiga yang digunakan adalah 3 mm, dan huruf yang digunakan untuk 

penamaan adalah huruf kecil. Berikut ini adalah contoh penggunaan simbol. 

 
Gambar 4 Contoh Gambar yang Salah 

 
Gambar 4 Contoh Gambar yang Benar 

 

5. Etiket 

Pembuatan etiket gambar, memiliki beberapa aturan. Berikut ini adalah aturan 

pembuatan etiket gambar: 

1. Proyeksi yang digunakan adalah proyeksi amerika. 

 
Gambar 4 Proyeksi Amerika 

2. Tampak yang digunakan adalah tampak atas, tampak depan, tampak samping. 

3. Margin untuk bingkai, yaitu atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 1 cm, kiri 1 cm.  

4. Penulisan tampak, dibawah gambar (lihat gambar 4). 

5. Garis dimensi untuk lingkaran, adalah sebagai berikut. 
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Gambar 5 Dimensi untuk Lingkaran 

6. Garis dimensi untuk celah yang kecil, adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 6 Dimensi untuk Celah yang Kecil 

7. Jika tampak kiri dan tampak kanan ada perbedaan, maka kedua tampak harus 

dibuat. Contoh: 

 
Gambar 7 Contoh Perbedaan Kanan & Kiri 

8. Pengukuran gambar yang benar, adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 8 Contoh Pengukuran 1 

 

 
Gambar 9 Contoh Pengukuran 2 

 
Gambar 10 Pengukuran 3 


