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AutoCAD adalah paket program yang digunakan untuk spesifikasi bidang Computer 

Aided Design / Drafting (CAD). Kecepatan dan kemudahan membuat atau memodifikasi obyek 

gambar dengan menggunakn AutoCAD merupakan keunggulan utama dari pada melakukannya 

dengan cara manual. 

AutoCAD memiliki fasilitas yang sangat komplit untuk membuat gambar 2 Dimensi dan 

3 Dimensi. Kecanggihan ini telah membawa AutoCAD menjadi program Design terpopuler 

dibanding program  lainnya. 

 

KELEBIHAN MENGGUNAKAN AUTOCAD. 

 

1. Akurasi. 

Dengan tingkat presisi hingga 13 Digit, AutoCAD memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih 

sempurna, dibandingkan mengatur dengan manual. 

 

2. Kepraktisan, Kemudahan dan kecepatan. 

Fasilitas penggambaran dan pengeditan yang semakin sempurna menjadikan AutoCAD 

mampu menghasilakan gambar yang lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Perintah 

Copy, Block dan lainnya membuat anda untuk membuat dan mengedit gambar secara massal 

dalam waktu yang cepat. 

 

3. Kebersihan dan kerapian. 

Dengan perintah pengeditan yang dimiliki AutoCAD memungkinkan anda merevisi atau 

memperbaiki dan memeriksa hasil gambar sebelum dicetak, sehingga menghasilkan gambar 

yang bersih dan sempurna tanpa bekas-bekas pengeditan, penghapusan dan sebagaianya. 

   

4. Ruang kerja yang tidak terbatas. 

AutoCAD memiliki ruang kerja yang tak terbatas. Yang membatasi ruang kerja adalah 

komputer anda, koordinat tertinggi yang dapat dimasukkan adalah 10
99 

( Sepuluh pangkat 

sembilan puluh sembilan ), sehingga anda dapat membuat sebesar dan sebanyak apapun 

dalam ruang yang sama. Anda dapat mencetaknya bagian perbagian atau sekaligus dengan 

skala yang tepat. 

 

5. Fleksibilitas Skala. 

AutoCAD memungkinkan suatu gambar dicetak berkali-kali dengan  skala yang berbeda-

beda tanpa harus membuat ulang gambar tersebut. Dengan pengaturan skala yang tepat saat 

mencetak, anda juga dapat memilih dengan bebas satuan yang digunakan dalam gambar 

seperti cm, m, km, inchi, ft dll. 

 

PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN. 

pada dasarnya semua versi AutoCad sama, namun hanya penempatan tool dan layout nya agak 

berbeda di setiap versi. 



AutoCad 2 Dimensi 

 - 3 - 

Untuk menjalankan program AutoCAD (kali ini menggunakan versi tahun 2006), maka minimal 

perangkat yang digunakan adalah : 

� Komputer Intel pentium III or later processor or Compatible 800 MHz. 

� Memory ( RAM ) 256 MB 

� VGA 1024 X 768 With true Color, microssoft internet Explorer 6.0 (SP1) 

� Hard Disk ruang kosong kurang lebih 1GB. 

� Keyboard dan Mouse ( Atau peralatan tracking lainnya ) 

� Segala jenis alat pencetak baik matriks, inkjet maupun plotter. 

 

MEMULAI AUTO CAD Rel. 2006 

Untuk membuka program AutoCAD, hampir sama dengan membuka program lainnya melalui 

menu start, contoh : 

 

Klik start Program AutuDesk AutuCAD 

Atau langsung klik Icon pada menu start atau di desktop 

 

                                                          ( Icon AutoCAD ) 

 

Membuka File, Menyimpan dan menutup program AutoCAD sama  caranya dengan yang 

digunakan program lainnya, ( Open, Save and Close ) 

 

Graphics Area AutoCAD Rel. 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan Jendela AutoCAD 2006 
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1. Prompt Command 

Merupakan tempat pemasukan perintah-perintah dari Keyboard. Apabila memilih perintah 

dengan menggunakan ToolBox atau dari Menu Bar, maka perintah otomatis juga akan 

dituliskan pada Prompt Command. 
 

2. Graphics Area 

Merupakan Area pada layar untuk membuat gambar.  

3. Title Bar 

Menunjukkkan judul pada gambar yang akan dibuat. 

4. Icon Coordinat system 

Merupakan symbol koordinat yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan 

menggambar. Dalam suatu gambar bisa terdapat beberapa UCS Icon (Use Coordinat System) 
 

5. Menu Pull Down 

Menu yang berisi perintah-perintah baku AutoCAD dalam bentuk Teks. 

6. Tool Bar 

Menu yang berisi perintah-perintah baku AutoCAD dalam bentuk Gambar. 

7. Baris Status 

Menunjukkan status file yang aktif, seperti SNAP, OSNAP, ORTHO, GRID,  POLAR dan 

Baris Koordinat. 
 

8. Scroll Bar 

Berguna untuk menggeser dan menggulung layar. 

 

FUNGSI STATUS FILE PADA BARIS STATUS 

Status file pada baris status sangat berpengaruh pada pembuatan dan pengeditan Gambar, dan 

adapun fungsi masing-masing status file adalah : 

 

 

 

� SNAP 

Mengunci pergerakan kursor sehingga hanya bergerak pada jarak yang ditentukan dalam 

resolusi Snap. 

  

� OSNAP ( OBJECT SNAP ) 
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Mengunci obyek pada titik tertentu sehingga kursor akan langsung menangkap titik tersebut. 

Osnap dapat diakses dengan cara yaitu: 

� Dengan Icon OSNAP 

� Dengan menggunakan menu flyout dengan menekan Shift+Klik kanan Mouse 

Setiap modus Osnap memiliki tanda (Maker) yang berbeda-beda, dan setiap maker tersebut 

mempunyai arti dan fungsi, adapun modus Osnap yang dimaksud adalah : 

� End Point : Menangkap titik pada ujung garis atau busur 

 

� Mid Point : Menangkap titik tengah pada suatu garis atau busur. 

 

� Centre : Menangkap titik pusat lingkaran atau busur. 

 

� Node : Menangkap titik terdekat dari sebuah objek. 

 

� Quadrant : Menangkap titik yang terletak pada kuadran-kuadran lingkaran. 

 

� Intersection : Menangkap titik perpotongan antara 2 objek yang berpotongan. 

 

� Extension : Menampilkan ekstensi Snap. 

 

� Insertion : Menangkap titik dari sebuah teks. 

 

� Perpendicular : Menangkap titik yang tegak lurus terhadap garis, lingkaran atau busur. 

 

� Tangent : Menangkap titik singgung Lingkaran atau busur. 

 

� Nearest : Menangkap titik yang mempunyai jarak relatif dari titik lain. 

 

� Apparent Intersection : Menangkap titik perpotongan dua objek yang 

memungkinkan bersilangan. 

 

� Pararel : Snap untuk mempararelkan objek. 

 

 

Untuk mengatur tiap modus konfigurasi Osnap, kita dapat mengatur Objek Snap yang 

permanen dengan mencross modus yang diinginkan diambil dari menu : 

 

Tool Drafting Settings  Tab Object Snap 
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Atau klik kanan status file Osnap pada Baris Status dan pilih setting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drafting  Settings Object Snap 

 

� GRID 

Menghidupkan dan mematikan petunjuk koordinat dilayar pada interval tertentu serta dapat 

menentukan resolusi Grid tersebut. Grid bukanlah bagian dari gambar dan tidak akan ikut 

tercetak. 

Untuk memasukkan resolusi Grid, pada perintah Command Prompt : Grid          Grid Spacing 

( x ), masukkan angka resolusi Grid, angka yang anda masukkan menentukan interval Grid. 

 

� ORTHO 

Perintah untuk membatasi arah gerakan kursor kearah horizontal dan vertical saja. 

 

� POLAR 

Membatalkan perintah Ortho atau ruang gerak kursor lebih bebas ke segala arah. 

 

� OTRACK 

Menghidupkan atau mematikan Object Snap tracking 

 

� DYN ( DYNAMIC INPUT ) 

Mengubah tampilan perintah pada layer 
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� LWT ( LINEWEIGHT ) 

Menyembunyikan atau menampilkan ukuran garis 

  

� MODEL / PAPER 

Shortcut Grafik Area atau Model Paper layout 

TOMBOL FUNGSI DALAM AUTO CAD 

Selain perintah-perintah baku yang diakses dari baris perintah, AutoCAD juga memberikan 

perintah yang dapat diakses melalui fungsi tombol, yaitu : 

 

1. F1 : Menampilkan help ( pertolongan / penjelasan ) atas perintah yang sedang 

berjalan. 

2. F2 : Masuk ke layar teks / layar grafis. 

3. F3 : Menghidupkan dan mematikan Osnap. 

4. F4 : Menentukan Skala termometer tablet. 

5. F5 : Memindahkan sumbu Isometri aktif. 

6. F6 : Menghidupkan dan mematikan koordinat pada baris status. 

7. F7 : Menghidupkan dan mematikan Grid di Layar. 

8. F8 : Menghidupkan dan mematikan Ortho di Layar. 

9. F9 : Menghidupkan dan mematikan Snap di Layar. 

10. F10 : Menghidupkan dan mematikan Tablet. 

11. Esc : Membatalkan perintah. 

 

 

SHORCUT DALAM AUTO CAD 

AutuCAD menyediakan beberapa tombol shorcut sebagai pengganti perintah-perintah baku, 

berikut adalah shortcut yang disediakan dan perintah ekivalennya : 

 

Shorcut Perintah Ekivalen 

Ctrl + A Group on / off 

Ctrl + B Snap on / off 

Ctrl + C Copy to Clipboard 

Ctrl + D Coordinat on / off 

Ctrl + E Isoplane Top / Right / Left 

Ctrl + F Osnap on / off 

Ctrl + G Grid on / off 

Ctrl + J < Enter > 

Ctrl + L Ortho on / off 

Ctrl + M < Enter > 

Ctrl + N New 

Ctrl + O Open 

Ctrl + P Print / plot 

Ctrl + S Save 

Ctrl + T Tablet on / off 

Ctrl + V Paste from Clipboard 

Ctrl + X Cut to Clipboard 

Ctrl + Y Redo 
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Ctrl + Z Undo 

 

 

 

 

 

SISTEM KOORDINAT DALAM AUTO CAD 

Hampir semua perintah menggambar dalam AutoCAD mengharuskan anda untuk memberikan 

masukan koordinat, misalnya anda ingin membuat lingkaran, anda akan ditanya koordinat pusat 

lingkaran dan jari-jari lingkaran yang akan anda buat. Untuk memberikan masukan koordinat, 

AutoCAD menyediakan beberapa system koordinat yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut : 

 

� Koordinat Absolut. 

Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan koordinat X, Yang untuk 2 Dimensi ( UCS ) 

dan X, Y, Z untuk 3Dimensi ( WCS ) 

Format : X,Y 

 

� Koordinat Relatif Cartesian. 

Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan koordinat X dan Y dihitung relatif dari titik 

akhir. Koordinat relatif dibedakan dengan adanya karakter @ didepan koordinat yang 

dimasukkan. 

Format : @ X,Y 

 

� Koordinat Relatif Polar. 

Metode ini dilakukan dengan cara memasukkan koordinat jarak / panjang garis yang akan 

dibuat beserta arah sudutnya. 

Format : @ r < 0 

 dimana : @ = Operator 

  r = Panjang / Jarak 

  < = Perintah membentuk sudut 

0 = Sudut Polar 

 

Sudut dalam koordinat cartesius yang terpakai dalam AutoCAD berbeda dengan sudut yang 

dipakai pada umumnya. 
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 Koordinat Cartesius pada AutoCAD Koordinat Cartesius biasa 

 

 

 

 

 

INSTRUKSI-INSTRUKSI GAMBAR AUTO CAD 

Perintah dalam AutoCAD 

 

1. Menu Pull Down Draw 

 

Perintah-perintah dalam menu Pull Down Draw : 

 LINE 

Perintah membuat garis lurus 

 

� Command : L (enter) 

� LINE Spacing first point : ( klik kiri ) 

� Specify next point or [undo] : ( klik kiri ) dan seterusnya 

� Specify next point or [Close/undo] : ( enter ) 

Untuk garis yang terukur 

� Command : L (enter) 

� LINE Spacing first point : ( klik kiri ) 

� Specify next point or [undo] : ketik @ (panjang garis) < (sudut garis) (enter) 

 

 CONSTRUCTION LINE 

 Membuat garis membujur dan melintang sepanjang area gambar 

 

 POLYLINE 

 Objek yang terdiri atas sekumpulan segmen baik garis maupun busur yang diperlukan 

sebagai satu besaran dan dapat memiliki lebar. 

� Command Line : PLine (enter) 

� Specify Start point : (Tentukan Titik Awal Polyline) 

� Current line Widht is 0,0000 (Informasi bahwa lebar polyLine sekarang adalah 0,0000) 

� Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width] 

Jika kita memilih Arc, yaitu digunakan untuk membuat busur PolyLine yang dapat 

dikombinasikan dengan garis PolyLine, maka pernyataan berikutnya yang akan muncul pada 

command Prompt adalah : 

Specify end point of Arc or 

[Angle/Centre/Close/Direction/HalfWidth/Line/Radius/secondpt/Undo/Width] 

Fungsi perintah diatas adalah : 

Angle 
Digunakan untuk menetukan sudut total busur polyline 

Included angle : (masukkan sudut)(enter) 

Specify end point of Arc or [Centre/Radius] : (ketik C untuk menentukan pusat busur atau 

ketik R untuk menentukan jari-jari busur atau klik dilayar yntuk menentukan ujung busur) 
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Centre 

Menentukan titik pusat busur polyline. Arah busur sesuai dengan arah tangensial busur 

tersebut dari titik sebelumnya, pernyataannya : 

Specify Centre point of Arc : (Tentukan titik pusat busur) 

Specify end point of Arc or [Agle/Length] : (ketik A untuk menentukan sudut busur atau ketik 

L untuk menentukan panjang tali busur atau klik langsung di layer untuk menentukan ujung 

busur) 

Close 

Digunakan bila anda ingin menggambar busur polyline kembali menuju titik awal polyline. 

Bentuk dan arah busur sesuai dengan arah tangensialnya dari segmen terakhir. 

Direction 

Untuk menentukan arah garis singgung  diawal busur. 

Specify the tangent direction for the start point of Arc : (masukkan sudut tangensial pada titik 

awal busur) 

Specify end point of Arc : (tentukan ujung busur) 

HalfWidth 

Digunakan untuk menentukan setengah lebar polyline, yaitu lebar dari as kepinggir polyline. 

Pernyataan berikutnya : 

Specify starting Half-Width <default> : (masukkan setengah lebar polyline dititik awal) 

Specify ending Half-Width <default> : (masukkan setengah lebar polyline dititik akhir) 

Line 

Pilihan membawa kembali pada polyline garis 

Radius 

Digunakan bila anda ingin menentukan jari-jari busur polyline 

Specify Radius of Arc : (tentukan titik awal) 

Specify Second point : (tentukan titik selanjutnya) 

Specify endpoint of Arc or [Angle] : (klik di layar untuk menentukan ujung busur atau ketik 

A untuk menentukan sudut busur) 

Second pt 

Menentukan titik kedua busur, yaitu sembarang titik yang akan dilalui oleh busur polyline. 

Undo 

Membatalkan pembuatan segmen terakhir 

Width 

Menentukan lebar segmen polyline. Perhitungan lebar disini adalah perhitungan dari ujung 

polyline ke ujung lainnya, pernyataan berikutnya: 

Specify Starting width <default> : (masukkan lebar polyline diawal segmen) 

Specify Ending width <default> : (masukkan lebar polyline diakhir segment) 

Close 

Digunakan untuik menggambar polyline garis menuju titik awal polyline sehingga tercipta 

bangunan tertutup 

Length 

Perintah untuk memasukkan panjang polyline untuk segmen berikutnya. 

 

 Polygon 

Perintah untuk membuat segi banyak yang semua panjang sisinya sama. 

� Command : Polygon (enter) 

� Specify number of sides <default> : (ketik jumlah sisi yang dibutuhkan) 

� Specify centre polygon or [edge] : 

Ket : 
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� Edge 

Digunakan untuk membuat polygon dengan cara menentukan ujung-ujung dari sisi polygon, 

pernyataan selanjutnya : 

First endpoint edge : (tentukan ujung pertama pada salah satu sisi) 

Second endpoint edge : (tentukan ujung lainnya) 

� Centre of polygon 

Menentukan titik pusat polygon, pernyataan selanjutnya : 

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] : (I/C) 

Circumsscribed Circle 

Perintah untuk membuat polygon yang berada diluar lingkaran illustrasi. 

Inscribed in circle 

Perinttah untuk membuat polygon yang berada didalam lingkaran illustrasi. 

Radius of circle 

Tentukan jari-jari lingkaran yaitu jaraj dari pusat kesisi polygon. 

 

 RECTANG 

 Perintah untuk membuat polylie kotak 

� Command :  Rec (enter) 

� Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] : (klik kiri) 

� Specify other [Area/Dimension/Rotation] : (klik kiri) 

Untuk kotak yang terukur 

� Command : Rec (enter) 

� Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width] : (klik kiri) 

� Specify other [Area/Dimension/Rotation] : (Ketik D<untuk perintah Dimension> , enter ) 

� Specify length for rectangles <default> : (ketik panjang rectang, enter) 

� Specify widtth for rectangles <default> : (ketik lebar rectang, enter) 

atau 

� Specify other [Area/Dimension/Rotation] : (ketik @,  nilai X,  nilai Y, enter) 

 

 ARC 

Perintah untuk membuat busur lingkaran 

Pada menu arc , ada berbagai macam perintah yang bisa kita gunakan untuk kemudahannya 

dalam menggunakan perintah ini : 

� 3 Points 

menentukan tiga titik awal dalam pembuatan busur  

� Start, Centre, End 

Menenrtukan titik awal, titik puat, dan sudut busur 

� Start, Centre, Angle 

Menentukan titik awal, titik pusat, dan sudut busur 

� Start, Centre, Length 

Menentukan titik awal, titik pusat, dan panjang tali busur 

� Start, End, Angle 

Menentukan titik awal, titik ujung, dan sudut busur 

� Start, End, Radius 

Menentukan titik awal, titik ujung, dan jari-jari busur 

� Start, End, Direction 

Menentukan titik awal, titik ujung, dan arah garis inggung titik awalnya 

� Centre, Start, End 

Menentukan titik pusat, titik awal, dan titik akhir busur 
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� Centre, Start, Angle 

Menentukan titik pusat, titik awal, dan sudut busur 

� Centre, Start, Length 

Menentukan titik pusat, titik awal dan panjang tali busur 

CIRCLE 

Perintah untuk membuat Lingkaran 

� Command : C (enter) 

� Circle specify centre point for circle or [3P/2P/TTN(tan tan radius)] (klik kiri) 

� Specify radius of circle or [Diameter] : (klik kiri) 

 

Untuk lingkaran yang terukur 

� Command : C (enter) 

� Circle specify centre point for circle or [3P/2P/TTN(tan tan radius)] (klik kiri) 

� Specify radius of circle or [Diameter] : (ketik nilai radius,enter) atau 

� Specify radius of circle or [Diameter] : (ketik D) 

� Specify diameter of circle : (ketik nilai diameter, enter) 

REVISION CLOUD 

Perintah membuat garis lengkung secara massal. 

SPLINE 

Perintah membuat garis lengkung secara teratur / terukur 

� Command : SPLINE (enter) 

� Specify first point or [object] : (tentukan titik awal) 

� Specify next point : (tentukan titik selanjuntnya) 

� Specify next point or [Close/Fit tolerance] <Start Tangent> 

Close : menutup spline / kembali ke titik pertama 

 

ELLIPSE 

Perintah membuat elips 

Command : EL (enter) 

� Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Centre] (klik titik awal) 

� Specify other end point of axis : (klik titik selanjutnya) 

� Specify distance to other axis or [Rotation] : (klik selebar elips yang diinginkan) 

Ket: 

Axis endpoint 1 : menanyakan alsh satu sumbu mayor ellipse 

Axis endpoint 2 : tentukan ujung lain dari sumbu mayor tersebut 

Other Axis distance : perintah untuk menentukan jari-jari sumbu minor axis 

Rotation  : menentukan sudut rotasi arah singgung ellipse dihitung dari titik awal sumbu 

mayor, pernyataan berikutnya : 

 Rotation around mayor axis : (masukkan sudut rotasi) 

Centre  : menentukan titik pusat ellipse dan salah satu sumbu mayor ellipse  

 

ELLIPSE ARC 

Perintah untuk membuat busur ellipse atau ellipse terbuka. 

 

POINT 

Perintah untuk membuat titik 
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� Command : POINT (enter) 

� Specify a point : (klik dilayar dan masukkan koordinat) 

 

 

HATCH 

Perintah untuk mengarsir bidang tertutup dengan pola arsiran tertentu. 

Pola arsiran terdapat dalam internal gambar yang apat dipilih sesuai fungsinya. 

Command : H (enter) 

Akan muncul kotak dialog seperti gambar dibawah : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatch and Gradient 

 

Pattern 

Klik tombol pattern untuk memilih pola arsiran yang diinginkan. AutoCAD akan membuka 

dialog HATCH pattern berisi nama-nama pola arsiran yang tersebia berikut kotak 

previewnya. 
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Kotak dialog HATCH 

Scale 

Berfungsi untuk mengatur kerapatan garis-garis arsir. Masukkan angka untuk menemukan 

skala relative. 

Angle  

Berfungsi untuk mengatur sudut arsir 

Spacing 

Untuk mengatur jarak antara garis arsir untuk type User Difined 

Double 

Untuk menghidupkan / mematikan garis-garis arsir kedua yang arahnya tegak lurus (90
0
) 

Pick Points 

Untuk memilih batas-batas arsir dengan cara menunjuk sembarang titik didalam bidang 

tertutup yang akan diarsir. 

Remove Island 

Untuk memilih batas arsir dengan cara menunjuk langsung objek yang akan dijadikan batas 

arsir. 

View selection 

Untuk melihat batas-batas yang telah dipilih. 

Advanced 

Untuk mengatur metode dan pembuatan batas dan arsir AutoCAD membuat dialog. 

Boundary Set 

Untuk memilih batas-batas suatu bidang. 

Island Detection Style 

Menghidupkan / mematikan pendeteksian bidang-bidang yang terdapat didalam bidang 

terluar. 

Perintah-perintah dalam Island Display Style : 

� Normal 

 Mengarsir batas terluar sampai kebatas terdalam secara selang-seling. 

� Quter 

 Mengarsir batas terluarnya saja yaitu objek paling luar sampai dengan objek kedua 

terluar. 

� Ignore 

 Mengabaikan batas-batas yang ada didalam. 

� Preview 

Memperlihatkan hasil pengarsiran temporer. 

� Inherit propertis 

untuk menyalin properti arsir yang dibuat di layar kedalam kotak dialog. Klik apply untuk 

mengeksekusi perintah Hatch atau klik cancel untuk membatalkan. 

 

 

TABLE 

Perintah membuat tabel pada layer. 

 

Command : Table (enter) 

Akan muncul kotak dialog Tabel seperti gambar dibawah ini : 
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Kotak dialog table 

Keterangan selanjutnya ikuti perintah-perintah yang ada pada kotak dialog table tersebut. 

TEXT 

Perintah membuat teks. 

Multi line text 

� Command : MText (enter) 

� Current text style “standar” tet heigh : <default> 

� Specify first corner : (buat kotak temporer pada layar) 

Single Line Text 

� Justify/Style/<start point> : (tentukan letak text) 

� Height <default> : (masukkan nilai tinggi) 

� Rotation Angle <default> : (masukkan nilai sudut) 

� Text : (ketik text) 

� Text : (ketik text selanjutnya) 

Keterangan : 

Start point 

Menentukan titik awal teks, (pojok kiri bawah) 

Style 

Untuk memilih jenis teks yang disediakan (masukkan nama style text) 

Justify 

Untuk menentukan metode penyisipan text dari start point 

 

MENGEDIT TEXT 

Menu Pull Down : Modify > Object > Text 

Command : DDedit 

<select annotation object >/Undo : (pilih teks yang akan diedit) 
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EFEK KHUSUS PEMBUATAN TEKS 

AutoCAD menyediakan efek khusus yang memungkinkan anda membuat karakter yang 

tidak terdapat dipapan tombol keyboard. Efek khusus yang disediakan adalah : 

%% O = Overscore 

Menghidupkan atau mematikan garis atas pada teks yang diapit. 

%% U = Underline 

Menghidupkan atau mematikan garis bawah pada teks yang diapit. 

%% D = Degree 

Menulis karakter derajat (
o
) 

%% C = Degree  

Menulis karakter diameter 

%% P = Plus minus 

menulis karakter plus minus 

MENGHIDUPKAN DAN MEMATIKAN ISI PERMUKAAN TEKS 

Command : Textfill 

On/off <default> : (pilih salah satunya) 

Dalam keadaan on, permukaan teks akan terisi padat, dan dalam keadaan off permukaan 

teks akan kosong. 

 

MULTI LINE 

Suatu objek yang terdiri dari sekumpulan garis pararel yang diperlukan sebagai suatu 

besaran. Dengan Style Multi line kita dapat mengatur jumlah garis pararel dalam 

multi line yang maximal adalah 16 garis. 

Command : MLINE (enter) 

� Justification = top, scale = 1,00, style = standard 

� Justification/Scale/Style/<from point> : 

Ket : 

From point   

Menentukan titik pertama multi line. Pernyataan berikutnya : 

� <To point> : (tentuikan titik kedua multi line) 

� undo/<To Point> : (tentukan titik aketiga atau ketik U untuk  mundur 1 segment) 

Justification 

Untuk mengendalikan posisi relative multi line dari titik yang ditentukan. Pernyataan 

berikutnya : 

Top/Zero/Bottom<Top> : 

Top : Perletakan titik dasar pada garis yang paling atas 

Zero : Perletakan titik dasar pada garis yang ditentukan 

Bottom : Perletakan titik dasar pada garis yang paling bawah 

Scale 

Digunakan untuk memasukkan skala jarak elelmen multi line yang dihitung dari jarak 

defaultnya. 

Style 

Untuk mengaktifkan style multi line yang didefinisikan. 
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2. Menu Pull Down Modify 

 

 

 

 

Perintah-perintah dalam menu pull down : 

 

ERASE 

Perintah untuk menghapus satu atau sekumpulan objek 

 

� Command : E (enter) 

� Select object : (klik kiri untuk memilih semua objek yang akan dihapus. 

 

COPY 

Perintah untuk menyalin satu atau sekumpulan objek 

 

� Command : CO (enter) 

� Select object : (klik kiri objek yang akan di copy, enter) 

� Specify base point or displacement, or [Multiple] : (klik kiri titik pegang objek lalu geser 

ketempat obyek yang akan ditempatkan) 

 

TRIM 

Perintah untuk memotong objek dengan menggunakan objek-objek lain sebagai batas 

potongannya. 

 

� Command : TR (enter) 

� Select object : (klik kiri garis batas potong, enter) 

� Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo] : (klik kiri garis yang 

akan dipotong) 

 

MIRROR 

Perintah untuk mencerminkan satu atau sekumpulan objek, yaitu membuat objek baru 

yang identik dengan objek yang dipilih tapi dalam posisi yang terbalik. 

 

� Command : MI (enter) 

� Select object : (pilih objek yang akan dicerminkan) 

� Specify first point of mirror line : (tentukan titik pertama baris cermin, titik terletak 

dimana saja selama pada garis cermin yang direncanakan) 

� Specify second point of mirror line : (tentukan titik kedua pada garis cermin) 

� Delete source objects ? (Yes/No) : (menanyakan apakah obyek asli akan dihapus atau 

tidak setelah pencerminan dilakukan) 

 

OFFSET 

Perintah untuk menyalin objek secara pararel 
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� Command : O (enter) 

� Specify offset distance or [Trough] <default> : (ketik jarak offset, enter) 

� Select object to offset or <exit> : (klik kiri objek yang akan dioffset) 

� Specify point on side to offset : (klik kiri tempat dimana objek yang akan dioffset) 

ARRAY 

Perintah untuk menyalin atau memperbanyak objek secara massal  dengan susunan 

yang teratur (rectangle atau polar) 

 

� Command : ARRAY (enter) 

Akan muncul kotak dialog Array seperti gambar dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotak dialog Array 

 

Pilih jenis Array, Rectangular atau Polar. 

Array Rectangular 

Perintah untuk penggandaan objek yang tersusun menurut baris dan kolom, langkah kerjanya 

: 

� Mengisi jumlah baris dan kolom ( Rows and Columns ) 

� Mengisi jarak baris, jarak kolom dan sudut Array ( Row offset, column offset and angle 

of Array ) 

� Select object : pilih objek yang akan disarray secara Rectang 

Array Polar 

Perintah untuk menyusun objek-objek yang tersusun secara melingkar dengan titik pusat 

tertentu. 

� Base/<specify centre point of Array> : (Tentukan titik pusatnya) 

� Total Number of items : (masukkan jumlah objek yang diperbanyak) 

� Angle to fill : (masukkan sudut perputaran) 

� Rotate objek as they are copied [Y/N] : (apakah objek akan diputar?) 
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MOVE 

Perintah untuk memindahkan satu objek atau sekumpulan objek dari satu tempat 

ketempat lain. 

 

� Command : M (enter) 

� Select object : (klik kiri objek yang akan dipindahkan, enter) 

� Base point or displacement : (klik kiri titik pegang objek) 

� Second point or displacement : (klik kiri tempat dimana objek akan dipindahkan) 

 

ROTATE 

Perintah untuk memutar satu atau sekumpulan objek melalui satu titik poros. 

� Command : RO (enter) 

� Select object : (pilih objek yang akan diputar) 

� Specify base point : (tentukan titik pusat) 

� Specify rotation angle or [Reference] : (masukkan sudut perputaran. Objek akan berputar 

mengelilingi suatu titik poros) 

 

SCALE 

Perintah untuk mengubah satu atau sekumpulan objek secara seragam menurut faktor 

skala tertentu. 

 

� Command : SC (enter) 

� Select object : (pilih objek yang ukurannya akan diubah) 

� Specify base point : (tentukan titik acuanuntuk menentukan arah objek yang akan 

diperbesar / diperkecil) 

� Specify Scale Factor or [Reference] : (masukkan factor skala, nilai lebih dari 1 akan 

memperbesar objek dan nilai antara 0 – 1 akan memperkecil objek, nilai minus tidak 

dapat dimasukkan) 

Reference = digunakan apabila nilai yang anda masukkan bukan faktor skala melainkan 

panjang referensi dalam satuan unit yang kemudian diubah panjang baru dalam satuan unit 

juga. 

 

STRECTH 

Perintah untuk menggeser objek ( memperpanjang atau memperpendek objek ) 

� Command : STRECTH (enter) 

� Selct object to strecth by crossing – window or crossing – polygon …… 

� Select object : (pilih objek yang akan di stretch dengan dua metode window dan polygon) 

� Specify base point or displacement : (masukkan titik acuan) 

� Specify second point of displacement : (masukkan titik perpindahan, bisa dengan 

menggunakan jarak) 

 

EXTEND 

Perintah untuk memperpanjang objek sampai batas tertentu. 
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� Command : EX (enter) 

� Select object : (klik kiri garis batas/garis tujuan, enter) 

� Select object to extend or shift –select to trim or 

[Prooject/Edge/Undo] : (klik garis yang akan diperpanjang) 

BREAK 

Perintah untuk memotong objek yang berada diantara dua titik yang ditentukan 

� Command : BR (enter) 

� Break select object : (klik kiri pertama objek break) 

� Specify second break point or (first point) : (klik kiri kedua ojek break) 

 

Untuk perintah break yang terukur 

� Command : BR (enter) 

� Break select object : (klik kiri pertama objek break) 

� Specify second break point or (first point) : (ketik F, enter) 

� Specify first break point : (klik kiri awal titik pemotongan) 

� Specify second break point : (masukkan jarak perpotongan) 

 

JOIN 

Perintah untuk menggabungkan dua garis yang searah 

� Command : JOIN (enter) 

� Join select source object : (klik garis pertama objek yang akan dijoin) 

� Select lines to join to source : (klik garis selanjutnya, dan seterusnya, asal garis tersebut 

searah), enter 

 

CHAMFER 

Perintah untuk menghubungkan dua garis tegak dengan garis lurus yang mempunyai 

kemiringan tertentu. 

 

� Command : CHAMFER (enter) 

� (Trim mode) current chamfer dist1=0.000, dist2=0.000 

� select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthode/Multiple] 

ket : 

select first line 

menunjukkan garis atau polyline yang akan dichamfer. Jarak pertaa dikenakan pada garis 

pertama, dan jarak kedua dikenakan pada garis kedua 

Polyline 

Perintah untuk meng-Chamfer semua ujung segment polyline dengan jarak yang sama. 

Distance  

Menggunakan metode jarak untuk menentukan kemiringan garis singgung. 

Angle 

Menentukan metode sudut polar untuk garis penghubung. 

Trim 

Untuk menghidupkan dan mematikan modus trim. 

Undo / Redo 

Membatalkan perintah / mengembalikan pembatalan. 
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FILLET 

Perintah untuk menghubungkan dua buah ujung-ujung dari dua buah objek dengan 

sebuah busur, kedua objek bisa dalam keadaan bersilangan atau dalam keadaan 

berpisah. 

 

� Command : FILLET (enter) 

� Current settings : Mode = Trim, Radius = 10.000 

� Select first object or [Polyline/Radius/Trim] : (tentukan objek pertama yang akan di fillet, 

boleh menunjuk satu obkjek saja) 

Polyline 

Perintah untuk mem-fillet Polyline 

Radius 

Menentukan jari-jari busur yang digunakan untuk menghubungkan dua objek 

Trim  

Untuk menentukan apakah objek yang ditunjuk harus dipotong / diperpanjang sampai 

kebusur atau tidak. 

Pernyataan selanjutnya: 

Select second object : (klik objek kedua, enter) 

 

EXPLODE 

Perintah untuk menghancurkan garis Polyline 

 

� Command : EXPLODE (enter) 

� Select object : (klik object Polyline, enter) 

Catatan : kita dapat memilih beberapa objek Polyline. 

 

3. Menu Pull Down Dimension 

 

 

 

Pendimensian dalam Menu Pull Down Dimension atau pada Dimension Style 

Suatu dimensi terdiri dari beberapa komponen utama yaitu garis dimensi, garis extention, teks 

dimensi dan tanda panah. 

Perintah-perintah dalam menu Pull Down Dimension : 

 

LINEAR 

Pengukuran linear meliputi Horizontal, vertical dan Rotate. 

 

ALIGNED 

Perintah untuk mengukur panjang objek atau jarak antara dua titik. Garis dimensi 

akan digambar sejajar dengan dua titik ukurnya. 

RADIUS 

Perintah untuk mengukur jari-jari / diameter lingkaran atau busur. 

 

ORDINATE 
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Perintah untuk mengukur dan menulis koordinat X dan Y pada suatu titik yang 

ditunjuk. AutoCAD akan menciptakan garis leader dengan arah orthogonal terhadap 

sumbu  X dan Yang untuk penempatan teks dan pengukuran. Pengukuran ini biasa 

juga disebut pengukuran datum. 

ANGULAR 

Perintah untuk mengukur  sudut, kita dapat menghitung sudut garis, busur, lingkaran 

atau tiga titik. 

 

LEADER 

Perintah untuk membuat keterangan pada suatu item gambar dengan membuat garis 

perpanjangan yang berhubungan gambar denga notasi, block atau teks. 

 

TOLERANCE 

Perintah untuk membuat toleransi geometri pada gambar. Toleransi geometri ini 

melambangkan deviasi maksimum dari suatu bentuk profil, orientasi atau lokasi dari 

gambar. AutoCAD akan menggambarkan beberapa tingkat bingkai pengontrol yang 

berisi data-data berupa symbol, referensi, datum dsb. 

CENTRE MARK 

Perintah untuk menggambarkan tanda pusat dititik pusat lingkaran atau busur. 

 

BASELINE 

Perintah untuk melanjutkan pengukuran yang dilakukan selanjutnya. 

 

PENGEDITAN DIMENSI ( OBLIQUE ) 

Digunakan untuk mengubah dan memperbaiki pengukuran yang telah ada. 

Menu pull down : Dimension; Align text 

Select dimension 

Pilih dimensi yang teksnya akan diubah 

Left/Right 

Memindahkan teks dimensi kebagian kiri/kanan garis dimensi 

Home 

Mengembalikan teks dimensi pada posisi sebelumnya. 

Angle 

Digunakan bila anda ingin memutar teks dimensi. Masukkan sudut yang diinginkan. 

 

DIMENSION STYLE 

Adalah perintah untuk mengatur nilai variabel dimensi dan menyimpan secara 

permanen kedalam style dimensi melalui kotak dialog dimension style. 

Akan muncul kotak dialog dimension style seperti gambar dibawah : 
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Dimension style manager 

Ket : 

Set current 

Mengeset dimensi agar diaktifkan 

New 

Untuk menentukan model dimensi 

Modify 

Tombol ini berisi modifikasi garis, teks, model garis dimensi, fit, primary unit dll, dari 

tombol moify akan muncul kotak dialog modify dimension style seperti gambar dibawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modify dimension style 

 

TAB LINE AND ARROW 

Dimension line 

Area ini mengatur tampilan dan warna  garis dimensi. 

Suppress 

Baris ini untuk menampilkan / menyembunyikan tampilan garis dimensi. Kotak silang 1st 

mengatur hidup matinya garis dimensi pada sisi pertama, sedangkan kotak silang 2nd 

mengatur hidup matinya dimensi pada sisi kedua. Variable dimensi yaitu: DIMSD 1, DIMSD 

2. 

Extend Beyond Tict 

Kotak isian ini berfungsi untuk mengontrol panjang gris dimensi yang melewati garis 

ekstension. Nilai hanya bisa diubah bila anda menggunakan tanda tick sebagai pengganti 

tanda panah.Variabel 

dimensi yaitu: DIMDLE. 

Base Line Spacing 
Kotak isian ini berfungsi untuk mengendalikan jarak antara dimensi yang diciptakan dari 

perinah DIMBASELINE. Variable dimensi yaitu: DIMLI. 

Color  

Tombol dan kotak isian ini untuk mengatur warna dan garis dimensi.Bila 

Anda mengklik tombol ini. Auto Cad akan membuka kotak dialog select 

Color yang bsrisi daftar warna yang dapat dipilih. Variabel dimensi yaitu: DIMCLRD.  

Line Weight 
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Berfungsi untuk memilih ketebalan garis 

Extension line 

Area ini digunakan untuk mengatur tampilan dan panjang garis ekstension. Fungsi pengaturan 

terbagai dalam:  

Suppress 

Baris ini berfungsi untuk meghidupkan / mematikan tampilan garis pertama dan kedua . 

Variable dimensi yaitu: DIMSE 1, DIMSE 2 

Extend Beyond Dim Line 

Kotak isian ini untuk mengendalikan panjang garis ekstension yang digambar di atas garis 

dimensi. Variable dimensi yaitu: DIMEXE. 

Line Weight  

Berfungsi untuk memilih ketebalan garis. 

Offset from origin  

Kotak isian ini berfungsi mengendalikan jarak antara garis awal, garis ekstension dan titik 

putih. 

Variabel dimensi yaitu: DIMEXO 

Color 

Tombol dan kotak isian ini berfungsi untuk mengatur warna garis ekstension. Variable 

dimensi yaitu: DIMCLRE. 

Arrow Heads 

Area ini berisi variable-variabel yang mengendalikan besar dan bentuk tanda panah pada 

ujung–ujung garis dimensi. Untuk mengatur tanda panah anda bisa meng klik diatas kotak 

gambar atau memilih nama pada menu drop down 1 st. 

� Kotak Gambar memperlihatkan bentuk-bentuk tanda panah yang sedang 

digunakan.Variabel dimensi yaitu: DIMBLKI, DIMBLK2.  

� 1 st kotak ini mencantum nama tanda panah ujung pertama yang sedang digunakan 

>Variabel dimensi yaitu: DIMBLK. 

� 2 nd kotak ini digunakan untuk mencantumkan tanda panah ujung kedua. Variabel 

dimensi yaitu: DIMBLK2, DIMBLK2. 

� Arrow Size kotak isian ini berfungsi untuk mengukur ukuran tanda panah. Variabel 

dimensi yaitu: DIMSZ. 

Center Mark For Circle 

Area ini berisi variabel yang mengatur bentuk dan besar tanda pusat yang digambarkan 

dengan perintah DIMCENTER, DIMRADIUS, atau DIMDIAMETER. Fungsi pengaturan 

yang terdapat didalamnya. 

� Mark yaitu bila anda memilih ini, AutoCAD hanya akan menggambar tanda pusat. 

Variabel dimensi yaitu: DIMCEN positif. 

� Line yaitu AutoCAD akan menggambar tanda pusat.Variabel dimensi yaitu: 

DIMCEN. 

� None yaitu AutoCAD tidak menggambarkan apa-apa di pusat lingkaran. Variabel 

dimensi yaitu: DIMCEN. 

� Size yaitu kotak isian ini akan mengatur besar kecilnya tanda pusat yang digambar di 

titik pusat atau busur. 

Scale 

Area ini mengatur bagian skala geometri bagi semua komponen geometri. Variabel dimensi 

yaitu: DIMSCALE 

TAB TEXT 

DIpergunakan untuk mengatur konfigurasi text 
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Text Appereance 

Area ini terdiri dari variabel-variabel untuk mengatur konfigurasi teks yang akan digunakan 

dalam pengukuran . Yang terdiri : 

 

Text style 

Menu drop down ini berisi daftar style yang telah didefenisikan dalam gambar dapat dipilih 

untuk di gunakan dalam teks dimensi.Variabel  

dimensi yaitu: DIMXSTY. 

Text Height  

Kotak isian ini untuk mengatur tinggi dimensi. Variabel dimensi yaitu: 

DIMTXT. 

Ffansion Height Scale  

Berfungsi untuk mengatur jarak antara celah antara teks dan garis dimensi pada saat tek 

memotong garis dimensi. Variabel dimensi yaitu:  

DIMGAP 

Text Color 

Tombol dan kotak isian ini digunakan untuk mengatur teks dimensi. 

Variabel dimensi yaitu: DIMCLRT. 

Draw Frame Around Text 

Memberikan bingkai pada teks dimensi. 

Text Diplacemen  

Vertical 

Untuk mengatur posisi teks arah vertical 

Horizontal 

Area ini untuk mengontrol posisi horizontal disepanjang garis dimensi. Pilihan yang 

disediakan adalah centered, 1st extension line, 2nd extension line, pver 2 nd extension  

Offset From Dim Line 

Untuk mengatur jarak antara garis dimensi dengan teks dimensi  

Text Alignment 

Horizontal 

Mengubah semua posisi dimensi menjadi posisi horizontal  

Aligned With Dimension Line 

Mengatur posisi moral kondisi dimension. 

ISO Standard 

Mengikuti format ISO standar 

 

TAB FIT 

Tab ini berfungsi untuk mengatur teks dan tanda panah, saat garis  dimensi tidak memiliki 

ruang cukup untuk menempatkan keduanya. 

 

Fit Optionns 

Dipergunakan untuk mengatur pemindahan teks dan tanda panah  

Text Placement 

Dipergunakan untuk penempatan dimensi teks jika posisi teks dalam keadaan tidak standar 

secara manual. 

Scale For dimension features  

� Use overall scale of yaitu dipergunakan untuk mengatur ukuran model dimensi 

seperti besaran , jarak, dan spasi 
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� Scale dimension to layout (paper space) yaitu dipergunakan untuk mengatur 

modeldimensi sesuai dengan layout kertas 

 

 

Fine Tuning 

� Place Talks Manually Dimensioning yaitu untuk mengatur posisi talks dimensi pada 

saat anda membuat dimensi. 

� Always Draw a Dim Line between Ext lines yaitu: untuk mengatur posisi dari 

dimensi antara garis ekstensi, tanda panah dan posisi teks pada bagian luar. 

 

TAB PRIMARY UNIT 

Area ini berisi variabel-variabel yang mengontrol format talks pada  pengukuran baku 

variabel untuk menambah string didepan maupun di belakang teks pengukuran baku. 

Linear Dimensions 

� Unit format yaitu digunakan untuk mengatur format teks pada pengukuran baku. 

� Prection yaitu mengontrol jumlah desimal  

� Fraction format yaitu mengatur pemisah satuan dalam posisi diagonal dan horizontal. 

� Decimal separator yaitu mengatur pemisah desimal misalnya titik (.), koma (,) ,dan 

spasi ( ). 

� Round to yaitu mengatur nilai pembulatan pada teks dimensi. 

� Prefix yaitu menambah string didepan teks dimensi. 

� Suffix yaitu menambahkan string di belakang talks dimensi 

Measurement scale 

Mengatur besarnya Scale factor untuk mengatur pembulatan teks dimensi. 

Zero Supression 

Mengontrol tampilan angka 0 pada pengukuran baku dalam inci, feet, dan penulisan angka 0 

didepan dan dibelakang koma. Variabel dimensi 

Yaitu: DIMZIN 

� Leading, AutoCAD akan menyembunyikan angka 0 didepan koma tanpa mengubah 

signifikan  

� Trailing, Auto CAD akan menyembunyikan angka 0 dibelakang koma. Tanpa 

mengubah signifikan. 

� 0 feet/O inci,bila diaktifkan teks 0 feet/O inci tidak akan ditulis. 

Angular Dimension  

Berfungsi untuk mengatur format angka untuk pengaturan sudut. 

 

TAB ALTENATE UNITS  

Area ini untuk mengontrol format penulisan teks alternative di dalamnya terdapat: 

Display Alternatif Unit  

Digunakan untuk mematikan/menghidupkan pengukuran alternatif yang ditulis di belakang 

pengukuran baku. Variabel dimensi yaitu:  

DIMALT 

Units 

Tombol ini digunakan untuk mengatur pengukuran alternatif, jumlah desimal pada 

pengukuran alternati, format sudut dan toleransi bagi pengukuran alternatif. AutoCAD akan 

membuka kotak dialog alternate units (sama dengan primary units). Variabel dimensi yaitu: 

DIMALTD. 

DIMALTF, DIMALTTD, DIMALTTZ, DIMALTU, DIMALTZ. 
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Prefiks/Suflks 

Menambahkan strig di depan/di belakang pengukuran alternatif. Variabel dimensi yaitu: 

DIMAPOST 

 

TAB TOLERANCES 

Area ini variabel-variabel yang mengontrol format teks untuk pengukuran toleransi dan 

pengukuran limit.  

Method 

Menu drop down ini berisi metode-metode penulisan toleransi. Yang tersedia disini adalah 

none, symmetrial, defiation, limits, and basic. 

Variabel dimensi yaitu : DIMTOL, DIMLIM, DIMGAP. 

Upper value  

Kotak isian ini akan menentukan nilai atas positif untuk pengukuran toleransi atau limit. 

Variabel dimensi yaitu : DIMTM. 

Vertical Position 

Menu drop down ini untuk nmenentukan lokasi teks toleransi. Variabel  

Dimensi yaitu : DIMTOLJ. 

Scaling for Height  

Kotak isian ini berfungsi untuk mengendalikan tinggi teks toleransi relatif terhadap teks 

baru. Variabel dimensi yaitu : DIMFAC 

UPDATE 

Perintah untuk mengganti nilai variabel dari satu atau beberapa dimensi  

dengan nilai variabel yang aktif  

Pada suatu dimension yang aktif, anda dapat melakukan dengan, 

Menu Pull Down Dimension : Update 

Command: Dim 

Dim: (ketik update) Select object: (pilih dimension) 

Amati perubahan dimensi yang terjadi. 

PENGATURAN LAYAR 

LIMITS 

Perintah untuk menentukan besar batas kerja gambar 

Commands : Limits 

Reset Model space limit: 

Specify lower left corner of (ON/OFF) <0.0000,0.0000>: 

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: 

 

ket 

ON/OFF 

Pilihan untuk menghidup matikan Limit. Ruang kerja anda dibatasi hanya pada daerah yang 

ditentukan. 

Specify lower left corner or (ON/OFF) 

Pilihan ini akan dijawab dengan memasukkan koordinat atau titik pada layar ntuk 

mencantumkan pojok kiri bawah. 

Spacily upper right corner  

Memasukkan koordinat pada kanan atas 

 

REGEN 
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Perintah untuk meregenarasi seluruh gambar dan mengkalkulasi ulang koordinat-koordinat 

suatu obyek dan melakukan indeks ulang semua obyek pada data basenya sehingga 

diperoleh perbaikan dan perubahan tampilan gambar. 

command: Regen 

PAN 

Perintah utuk menggeser layar 

Menu pull Down; View > Pan 

Command: Pan 

Tekan tombol Esc untuk keluar intruksi 

Scroll bar horizontal dan vertikal pada layar dapat juga dijadikan sebagai intruksi PAN 

  

ZOOM  

Perintah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar. Dengan memperbesar 

tampilan gambar anda meperoleh hasil gambar tersebut pada bagian yang diinginkan. 

 

Menu Pull Down: View > Zoom 

Dommand: Zoom  

All/center/Dinamic/Extens/Previous/scale/(X/XP) Window/ (Realtime) 

ket  

All 

Menampilkan seluruh gambar berikut daerah limitnya. 

Center 

Menampilkan gambar dengan menentukan titik pusat layar serta tinggi layar. 

Dynamic 

Melakukan zoom secara dynamic pada daerah tertentu. 

Extent 

Menampilkan gambar secara maksimal dilayar tanpa ada bagian yang terpotong. 

Left  

Pilihan ini serupa dengan pilihan center, kecuali bahwa titik yang anda tentukan disini 

adalah pojok kiri bawah. 

Previous 

Mengembalikan pandangan dilayar pada zoom berikutnya.  

Vmax 

Melakukan zoom sejauh mungkin tanpa terjadinya generasi gambar. 

Scale 

Melakukan zoom dengan cara memasukkan angka sebagai factor-faktor skala. 

Window  

Melakukan Zoom dengan cara memasukkan angka sebagai faktor skala. 

Realtime 

Melakukan Zoom secara interaktif. 

 

REDRAW 

Perintah untuk menampilkan ulang gambar-gambar yang ada dilayar sekaligus 

membersihkan layar. 

Menu Pull Down    : View > Redraw View 

 

HIGHLIGHT 
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Variabel yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan perubahan tampilan pada 

obyek-obyek yang telah dipilih untuk diedit. 

Command:Highight 

New Value for HIGLIGHT < 1 >: ( matikan angka 1 atau 0 ) 

Bila HIGHLIGHT berharga 1, maka setiap objek yang telah dipilih berubah menjadi bintik-

bintik, sedangkan HIGHLIGHT yang berharga 0 objek yang dipilih tidak ada perubahan 

dengan objek aslinya. 

 

Menyimpan Zoom dengan perintah VIEW dan DDVIEW 

Menu Pull Down: View > Named View atau Icon  

Command: DDVIEW  

Prosedur penyimpanan View   

� Klik New untuk memberikan nama view 

� Setelah muncul window New View, Aktifkan Define Window kemudian klik Pick 

Window untuk menentukan area yang akan disimpan, lalu nama view pada kotak New 

Name. Kemudian klik save view. 

� OK 

 

Menampilkan Nama-nama View yang Tersimpan Pada View Control  

� Pilih salah satu nama yang berada pada kotak view 

� Klik Set Curren mengeksekusi pemanggilan view yang sedang dipilih. 

� OK 

 

DSVIEWR 

Perintah untuk mengatur pandangan dengan menggunakan alat navigasi yang disebut Areial 

View. Alat navigasi ini ditempatkan dilayar terpisah dan memperhatikan seluruh gambar 

sehingga anda bisa dengan cepat melakukan PAN dan Zoom kearah tertentu melalui jendela 

navigasi tanpa harus memanggil menu. 

Menu Pull Down : View >Aerial View 

Misalnya menggunakan zoom window drag area yang akan diperbesar. 
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MENCETAK GAMBAR (PRINT) 

PRINT / PLOT 

Perintah untuk mencetak gambar ke lembar kerja dengan alat pencetak yang telah di 

konfigurasikan ke dalam system, baik plotter, printer maupun kedalam file. AutoCAD akan 

mencetak file yang aktif, namu anda bisa memilih daerah tertentu di layar yang akan dicetak. 

Menu Pull Down : File > Print ( Plot ) 

Command : Plot 

AutoCAD akan membuka kotak dialog Print / Plot yang terdiri atas beberapa area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotak dialog Print / Plot 

 

TAB PLOT DEVICE 

Plotter Configuration 

Yaitu menkonfigurasikan printer atau plotter ke dalam system AutoCAD. Disini anda dapat 

menambah daftar printer / plotter baru dan mengaktifkannya , memodifikasi jenis printer 

yang sudah dikonfigurasi dalam sebuah file lain. 

Name 

Kotak ini berisi jenis-jenis printer yang telah dikonfigurasikan dan ditambahkan kedalam 

system AutoCAD. 

Plotter 

Pada baris ini tertera nama printer yang aktif sesuai dengan yang ditetapkan kotak dialog 

print / plot configuration. 

Property 

Tombol ini digunakan untuk mengatur konfigurasi Plotter. 
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Hint 

Tombol ini digunakan untuk meminta informasi tentang plot. 

Plot style Table ( Pen Assignments ) 

Mengatur model printer, mengedit atau menambahkan jenis printer lain. 

What to plot current tab 
Mencetak model terpilih atau tab layout. 

Selected Tabs 

Yaitu mencetak tab terpilih. 

All Layout Tabs 

Mencetak semua tab layout. 

Number of Copies 

Menentukan jumlah hasil copy. 

 

Plot To File 

Tombol ini digunakan bila ingin mencetak gambar kedalam file, dengan tujuan agar file 

tersebut dapat diterima oleh sebagian besar program grafis lainnya. Eksistensi fil tersebut 

adalah PLT. 

� File Name yaitu menentukan nama file yang akan dicetak. 

� Location yaitu menampilkan lokasi ( direktori file ) 

 

TAB PLOT SETTIINGS 

Paper Size and Paper Units 

Menampilkan standar kertas plot yang terpilih. 

� Plot device yaitu menampilkan jenis printer yang terpilih. 

� Paper size yaitu untuk menampilkan ukuran ketas printable Area, yaitu  menampilkan 

area aktual dari ukuran kertas yang terpilih. 

� Inches Or mm yaitu memilih satuan Inchi atau mm 

Drawing Orientation 

Mengatur orientation kertas untuk plotter yang mendukung portrait dan landscape. 

� Portrait yaitu posisi kertas arah vertical 

� Lansscape yaitu posisi kertas arah horizontal 

� Plot Upside Down yaitu membalik posisi gambar diatas kertas hasil orientasi 

Layout 

Mencetak gambar berdasarkan ukuran kertas dan jarak margin. 

Extents 

Metode ini akan mencetak seluruh bagian yang terbuang. AutoCAD akan mengabaikan 

ruang kosong tersebut tampak di layar. 

Limits 

Metde ini akan mencetak gambar yang berada didalam batas kertas atau limit. 

Display 

Pilihan ini digunakan bila anda ingin mencetak gambar yang terlihat di layar  sekarang. 

Daerah efektif percetakan adalah sebagian besar layar. View metode ini digunakan untuk 

mencetak view yang telah disimpan. View belum dapat diambil bila belum ada nama view 

yang dipilih. Untuk memilih view, klik tombol view yang berada dibawah kotak dialog. 

Window 

Pilihan ini digunakan untuk mencetak bagian-bagian tertentu dilayar dengan cara 

menentukan dua titik dilayar ( sama dengan kerja rectangular ). Pilihan ini tidak dapat 

diaktifkan bila anda belum menentukan daerah yang akan dicetak. Untuk menentukan 
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daerah dilayar, klik tombol view kemudian klik tombol pick, lalu tentukan dua titik dilayar 

(sama dengan prinsip kerja rectangular ). 

 

 

Plot Scale 

Untuk mengontrol hasil cetakan. Defaults  scale yaitu 1 : 1. 

� Scale yaitu memilih skala gambar yang diinginkan. 

� Custom yaitu kotak isian ini akan memilih skal cetak. Angka di sebelah kiri adalah 

ukuran gambar ketika dicetak dan angka disebelah kanan adalah ukuran gambar di 

layar. 

� Scale Lineweights yaitu menentukan proposional skala pada ketebalan garis. 

 

Scale to fit dalam keadaan hidup AutoCAD akan mencetak gambar yang disesuaikan 

dengan ukuran kertas. 

Plot to offset 

Centre the plot yaitu untuk meletakkan gambar ditengah kertas. 

Plot options 

� Plot with lineweight yaitu mencetak dengan ketebalan garis. 

� Plot whit plot styles yaitu mencetak denagn menggunakan model printer yang aktif. 

� Plot paperspace last yaitu mencetak dengan model space. 

� Hide Objects yaitu mencetak objek dengan garis tersembunyi. 

Partial previews 

Metode ini merupakan  pilihan default, memperlihatkan batas-batas kertas yang diberi 

warna merah dan daerah efektif percetakan diberi warna biru. 

Full Preview 

AutoCAD akan memperlihatkan hasil cetakan secara utuh, yaitu geometri, berikut 

kertasnya dengan satu halaman penuh. 

 

 

 

 


