
TOLERANSI GEOMETRI DAN 
KONFIGURASI PERMUKAAN



Toleransi Geometris
• Toleransi geometri atau toleransi bentuk → batas penyimpangan yang 

diizinkan, dari dua buah garis yang sejajar, atau dua buah bidang yang 
sejajar bila bidang itu tidak berbentuk sudut. 

• Untuk bidang yang membentuk sudut maka daerah toleransinya adalah
batas yang diizinkan dari dua buah bidang yang sejajar membentuk sudut
terhadap bidang basisnya

• Tanda-tanda toleransi geometri, harus ditempatkan pada daerah, atau
benda yang betul-betul sangat penting. 

• Tidak pula setiap permukaan bidang dari benda kerja harus diberikan tanda
toIeransi geometri. 

• Toleransi geometri →supaya bentuk daripada benda pekerjaan itu tidak
akan mempunyai penyimpangan-penyimpangan yang terlalu besar yang 
berakibat benda kerja itu tidak dapat dipakai.





Penempatan Toleransi Geometri

Harga Toleransi

Simbol Toleransi

Tanda Basis

Tanda Basis

Penunjukan tanda basis ditunjukkan dengan

menggunakan huruf besar yang diawali dari

huruf A sesuai dengan urutan huruf abjad.



Cara meletakkan tanda penunjuk



Penunjukan Sistem Basis
Penunjukan diberikan dari kotak segi empat dengan garis tipis, pada
ujungnya diberi tanda segi tiga yang dihitamkan ( Δ ) sebagai dasar yang 
harus diikuti. Tanda-tanda basis ini dapat ditempatkan sebagai berikut :

1. Ditempatkan pada garis permukaan dari suatu bidang.

2. Ditempatkan pada garis bantu penunjukkan ukuran.

3. Ditempatkan pada garis sumbu, garis yang membagi dua suatu benda
sama besar.



Penunjukan basis dengan huruf

• Jika kotak toleransi geometri tidak dapat dihubungkan ke basis, hal ini
dapat ditunjukkan dengan cara yang lain, yaitu dengan menentukan
salah satu bidang sebagai basisnya yang di tetapkan sebagai basisnya
dengan diberi huruf abjad besar. Misalnya A, B, C dan seterusnya



• Ada kalanya kotak toleransi geometri terdiri lebih dari 3 kotak, 
maka perlu dimengerti bahwa kotak yang ke 3 ke 4, dan
seterusnya, dihitung dari kiri ke kanan adalah tempat
penunjukan basisnya.



Cara-cara menentukan konfigurasi permukaan

• Konfigurasi permukaan yang diminta perencana harus dinyatakan dalam
gambar, menurut cara-cara yang sesuai dengan standar. 

• Kekasaran permukaan adalah penyimpangan rata-rata aritmetik dari garis
rata-rata profil, yang selanjutnya disebut nilai kekasaran (Ra). 

• Nilai kekasaran rata-rata aritmetik telah diklasifikasikan oleh ISO menjadi 12 
tingkat kekasaran, dari mulai N1 sampai dengan N12. 

• Untuk penunjukan pada gambar mengenai spesifikasi kekasaran ini dapat
dituliskan langsung nilai Ra-nya, atau tingkat kekasarannya.

• Nilai kekasaran permukaan suatu elemen ditentukan menurut fungsinya, 
sedangkan untuk mencapainya bergantung pada kemampuan proses 
pengerjaan manual atau pemesinan di tempat produksi. 

• Pilihlah nilai kekasaran sekasar mungkin, sehalus yang diperlukan. Makin 
halus permukaan yang diminta, semakin mahal biaya pengerjaannya.



Tabel Nilai Kekasaran & 
Tingkat Kekasaran



Simbol dengan Tambahan Nilai Kekasaran dan
Perintah Pengerjaan





Simbol Arah Bekas Pengerjaan
(Tanda Pengerjaan)



Contoh
Penunjukan Simbol dan Huruf pada Gambar


