
MEMBUAT OBJECT 3D DENGAN EXTRUDE 

 

Gambar 1 Object Tampak Atas 

Sebuah Ducting dengan dimensi seperti pada gambar 1. 

Langkah kerja pembuatannya: 

1. Buat Garis bantu seperti pada gambar 2. Garis bantu dibuat sesuai dengan ukuran terluar dari object. 

2. Buat Lingkaran pembantu dengan menggunakan perintah pembuatan lingkaran. 

 

Gambar 2 Garis Bantu 



3. Geser Lingkaran ke posisi yang diperlukan dengan menggunakan perintah menggeser object. Lakukan 

hingga seperti gambar 3. 

 

Gambar 3 Menggeser Lingkaran. 

 

4. Selanjutnya buat garis terluar dari Ducting dengan menggunakan perintah pembuatan garis PolyLine, 

seperti gambar 4. Untuk pembuatan garis terakhir, ketik huruf “ C ” kemudian tekan tombol Enter satu 

kali. 

 

Gambar 4 Garis Terluar Ducting 



5. Untuk menempatkan posisi kurva di kanan bawah, gunakan garis bantu yang berpotongan dengan 

lingkaran di kanan bawah. Misalnya seperti gambar 5. 

 

Gambar 5 Garis Bantu Menempatkan Kurva. 

 

6. Klik kurva bingkai Ducting, klik tanda bagian tengah kurva, geser mendekati perpotongan garis dengan 

lingkaran hingga lampu tanda menjadi hidup. Seperti gambar 6. 

 

Gambar 6 Menggeser Penempatan Kurva. 



7. Untuk menghapus garis bantu, klik kanan semua garis bantu yang akan dihapus. Untuk mendapatkan blok 

secara global, klik kiri satu kali area kosong kemudian geser ke kiri atas dengan ketentuan garis-garis yang 

akan dihapus bersentuhan dengan bidang empat persegi yang muncul mengiringi pointer mouse. Seperti 

Gambar 7 

 

Gambar 7 Seleksi Garis Dengan Block Object. 

8. Setelah garis yang akan dihapus terseleksi, selanjutnya klik kanan satu kali area kosong. Muncul tempilan 

menu seperti pada Gambar 8. Sorot Icon Erase, klik kiri satu kali. Kotak dialog akan hilang seiring dengan 

hilangya garis yang telah diseleksi. 

 

Gambar 8 Perintah Erase. (Hapus Object). 



9. Selanjutnya, untuk menjadikan bingkai ducting menjadi object tiga dimensi solid, maka tampilan layar 

monitor diganti menjadi isometric. Klik icon isometric seperti gambar 9. 

 

Gambar 9 Icon Isometric. 

 

10. Muncul tampilan isometric seperti gambar 10. Terdapat empat pilihan isometric, pilih sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

Gambar 10 Tampilan Isometric. 



11. Untuk mendapatkan gambar yang akan menghasilkan ketebalan plat Ducting, maka dalam hal ini di 

gunakan perintah Offset, seperti gambar 11. Klik icon Offset, ketik nilai offset, misalnya 50. Tekan tombol 

Enter satu kali. Pointer mouse berganti menjadi bujursangkar. 

 

Gambar 11 Icon Perintah Offset. 

 

12. Selanjutnya klik kiri satu kali object garis yang akan di offset. Pointer mouse digeser ke tengah area, 

seperti gambar 12. Klik kiri satu kali. 

 

Gambar 12 membuat Object Dengan Offset. 



13. Perintah Extrude dipergunakan untuk menjadikan object dua dimensi menjadi Object tiga dimensi. Klik 

kiri satu kali icon Extrude, klik object yang akan di jadikan tiga dimensi, misalnya seperti pada gambar 13. 

 

Gambar 13 Seleksi Object Yang Akan Di-Extrude. 

 

14. Klik kiri satu kali suatu sudut object, geser searah dengan sumbu z (dalam hal ini ke atas), ketik nilai 

extrude yang diperlukan, misalnya 1600, seperti gambar 14. Tekan tombol enter satu kali. 

 

Gambar 14 Arah dan Nilai Extrude Object. 



15. Setelah perintah extrud dijalankan, maka object tiga dimensi muncul dalam bentuk garis-garis seperti 

pada gambar 15. 

 

Gambar 15 Object Hasil Extrude. 

 

16. Untuk memberi efek warna berbeda pada bagian luar dan dalam object ducting, klik satu garis bingkai 

bagian dalam ducting, klik menu warna, klik warna yang dibutuhkan. Maka object berganti warna seperti 

gambar 16. 

 

Gambar 16 Mengganti warna Object. 



17. Memotong object tiga dimensi menggunakan perintah Subtract. Dalam hal ini, klik kanan satu kali icon 

subtract seperti gambar 17. Klik kiri satu kali object yang akan di potong. Tekan tombol enter satu kali. 

 

Gambar 17 Icon Perintah Subtract. 

 

18. Kemudian klik kiri satu kali object yang berfungsi sebagai pemotong. Seperti gambar 18. Tekan tombol 

enter satu kali. 

 

Gambar 18 Object Pemotong. 



19. Hasil object keja dapat dilihat secara nyata dalam tampilan solid dengan menggunakan perintah Realistic 

Visual Style. Klik icon  Realistic Visual Style seperti pada gambar 19. 

 

Gambar 19 Tampilan Object Dalam Realistic Visual Style. 

20. Selanjutnya simpan file kerja. 

21. Jika telah selesai, tutup aplikasi Auto CAD-nya. 

22. Ok 

 

 


