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PENGERTIAN UKURAN

Besaran dari ukuran suatu benda atau

bagian dari benda.

Kejelasan bentuk dan ukuran benda.

Jelas dan sederhana ���� mudah dipahami oleh

pembuat dan pembaca gambar.



TAMPAK UTAMA 

Ukuran diletakkan sebanyak mungkin

pada TAMPAK DEPAN, karena bentuk

benda terlihat lebih jelas dan lengkap

pada tampak depan.

Selebihnya, ukuran dapat diletakkan pada tampak-

tampak yang lain.
Urutan pemberian ukuran: tampak Depan, Potongan, dan

tampak-tampak yang lain.



KOMPONEN UKURAN (DIMENSI)KOMPONEN UKURAN (DIMENSI)KOMPONEN UKURAN (DIMENSI)KOMPONEN UKURAN (DIMENSI)

1. GARIS UKUR

2. GARIS BATAS

3. ANGKA UKURAN

4. SIMBOL UKURAN

5. GARIS BANTU UKURAN
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ANGKA UKURAN

Angka ukuran ditunjukkan dalam posisi

horizontal dan vertikal.

Horizontal���� dapat

dibaca dari arah

bawah

Vertikal���� dapat

dibaca pada arah kanan



ANGKA UKURAN

Angka ukuran yang tidak dalam posisi

horizontal dan vertikal ���� Menyesuaikan

dengan posisi garis ukurnya.



FUNGSIONALITAS UKURAN

Fungsi penting/tidak penting ukuran pada

suatu bentuk benda.

1. Ukuran Funsional (F). Ukuran yang paling penting untuk

mencapai fungsi suatu bentuk benda terhadap benda

pasangannya.

2. Ukuran Bukan Fungsional (NF). Ukuran yang tidak

mempengaruhi fungsi bentuk benda secara prinsipil.

3. Ukuran tambahan (A). Sebagai informasi tambahan.



SATUAN UKURAN

Satuan ukuran dalam gambar = millimeter (mm)

Satuan derajat���� ( o )

Satuan menit���� ( ‘ )

Satuan detik���� ( “ )

Desimal���� 10.000 (sepuluh ribu), 1.500 (seribu lima

ratus), 12,00 (dua belas koma nol nol), 135,25

(seratus tiga puluh lima koma dua lima)



TEKNIS PENUNJUKKAN UKURANTEKNIS PENUNJUKKAN UKURANTEKNIS PENUNJUKKAN UKURANTEKNIS PENUNJUKKAN UKURAN

• Tinggi angka ukuran = 3,5 mm.

• Jarak antara angka ukur dan garis ukur = 1 mm.

• Panjang anak panah = 2mm.

• Lebar anak panah = 2/3mm (0,6 mm).

• Tanda panah ukuran runcing dan hitam.

• Kelebihan garis batas ukur terhadap garis ukur = 2

mm.

• Jarak garis ukur terhadap garis benda = 10mm.

• Jarak antar garis ukur = 10 mm.

• Apabila tanda panah tidak memungkin untuk dibuat,

dapat digantikan dengan titik.




