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BAB II. AUTOCAD LANJUTAN 

 
2.1. Teknik Pengaturan Gambar 

 
  Pada bab ini akan dijelaskan suatu teknik pengaturan gambar yang berupa pengaturan 

luas lembar kerja berdasarkan ukuran kertas gambar dalam standar ISO dan ukuran objek-objek 

yang didesain. Teknik ini telah dipergunakan dibeberapa perusahaan manufaktur seperti pabrik 

boiler (ketel uap), bejana bertekanan, dan sebagainya.  

 
2.2. Perhitungan Skala Gambar 

 
  Salah satu keunggulan program AutoCAD ialah tidak terdapat batas lembar kerja yang 

digunakan. Dengan demikian seorang operator disarankan untuk menggambar seluruh objek 

dengan ukuran yang sebenarnya (1 : 1). Hal ini tentunya memiliki efek terhadap lebar lembar 

kerja yang digunakan. Namun hal ini tidaklah menjadi masalah yang begitu serius, karena 

ukuran lebar lembar kerja bergantung pada memory komputer yang digunakan. 

  Ukuran kertas diatur mengikuti luas area yang digunakan dan selanjutnya disesuaikan 

dengan ukuran standar ISO seri A0. Bila panjang area yang digunakan (L) dibagi dengan 

panjang kertas seri A0 (s), maka skala gambar diambil pembulatan dari perhitungan tersebut, 

yaitu: 

 
 Skala1 = L / s (1) 
 
Dimana:  L = panjang horizontal total gambar, antara lain: tampak depan, samping kanan, 

kiri, dll. 
 s = panjang horizontal standar ukuran kertas A3 (420 mm) 
 
Demikian juga bila ternyata yang dibutuhkan adalah lebar gambar (W), maka skala gambar 

adalah lebar gambar W dibagi dengan lebar kertas seri A0 (w), atau dituliskan: 

 
 Skala2 = W/w (2) 
 
Dimana:  W = panjang vertikal total gambar, antara lain: tampak depan, atas, bawah, dll. 
 w  = panjang vertikal standar ukuran kertas A3 (297 mm) 
 
Pemakaian kedua persamaan tersebut di atas bergantung pada keadaan gambar yang telah 

didesain. Bila salah satu telah dipilih, maka nilai skala yang diperoleh oleh rumus harus 

dibulatkan ke nilai skala yang umum digunakan. Nilai-nilai skala yang umum digunakan 

diperlihatkan pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Daftar ukuran skala yang umum dipergunakan 

 
No. Skala No. Skala No. Skala 

1 1 : 1 6 1 : 20 11 1 : 125 

2 1 : 2 7 1 : 25 12 1 : 150 

3 1 : 5 8 1 : 50 13 1 : 200 

4 1 : 10 9 1 : 75 14 1 : 250 

5 1 : 15 10 1 : 100 15 1 : 500 

 
Contoh 3.1: 
 
Sebuah gambar setelah selesai dikerjakan memiliki panjang keseluruhan 14500 satuan. Gambar 
ini akan dibuat dalam kertas A3 (420 x 297). Tentukan skala gambar yang harus dibubuhkan 
dalam papan nama pada program AutoCAD? 
 
Penyelesaian: 
 
L = 14500 
s = 420 
 
Skala1 = L / s = 14500 / 420 = 34.52 
 
Berdasarkan tabel 3.1, maka skala yang diperoleh dibulatkan ke atas. Dengan demikian skala 
gambar yang harus dituliskan dalam papan nama ialah 1 : 50. 
 
 
2.3. Limits Dan Skala Gambar 

 
  Setelah teknik pengaturan skala gambar dapat dipahami, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan aplikasinya ke program AutoCAD. Langkah pertama yang harus dikerjakan 

ialah mengatur lebar lembar kerja dengan menggunakan perintah LIMITS. 

 Pada contoh 3.1 tersebut panjang dan lebarnya lembar kerja adalah: 
 
Panjang  = 50 x 420 = 21000 satuan 
Lebar  = 50 x 297 = 14850 satuan 
 
Aktifkan perintah Limits dan masukkan nilai 0,0 pada perintah sudut kiri bawah dan tekan 

enter 1 x. 

Selanjutnya masukkan nilai 21000 x 14850 pada perintah sudut kanan atas dan tekan enter 1 x. 
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Aktifkan perintah Rectangle untuk membuat garis pinggir berdasarkan limits yang telah 

ditentukan. Masukkan nilai 0,0 pada perintah First Corner Point dan tekan enter 1 x. Kemudian 

masukkan nilai 21000 x 14850 dan tekan enter 1 x. 

 
Untuk garis pinggir karena ukuran kerta A3 adalah 20 satuan untuk semua pinggirannya, maka 

lakukan perintah Offset dengan jarak Offset sebesar: 

 
50 x 20 = 1000 satuan 
 
2.4. Dimension Style Manager 

  Teknik pengaturan skala pada program AutoCAD dapat juga dikerjakan dengan 

menggunakan fasilitas Dimension Style Manager. Dengan cara ini gambar objek pada awalnya 

dikerjakan dengan skala 1:1 dan ukuran lembar kerja juga tetap digambarkan dengan skala 1:1.  

Selanjutnya gambar objek diperkecil atau diperbesar menyesuaikan ukuran lembar kerja 

tersebut. Nilai perbesaran dan pengecilan tersebut menjadi nilai skala gambar. 

 Pada program Autocad, aktifkan Dimension Style Manager dengan menggunakan menu 

Dimension � Dimension Style… (gambar 2.1). 

 

 

 

Gambar 2.1. Kotak dialog Dimension Style Manager 
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  Pengaturan dengan teknik ini dikerjakan dengan modifikasi faktor skala (scale factor) 

pada menu tab Primary Units. Nilai skala yang diperoleh dimasukkan pada kotak teks scale 

faktor. Nilai skala dibubuhkan berbanding lurus dengan nilai pembesaran objek, dan  

sebaliknya pengecilan dibubuhkan berbanding terbalik. 

 Sebagai contoh, apabila objek diperkecil sepuluh kali, maka masukkan nilai 1/10 = 0.1. 

Sedangkan jika diperbesar 10 kali, maka masukkan nilai 10. Kotak dialog pengaturan Primary 

Units diperlihatkan pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kotak dialog Primary Units (Scale Factor) 

 

 

 

 

 


