
Membuat NameTag3D dengan sketchup

Tools - Tools yang harus disiapkan:

1. Install Sketch up 2014 / 2015.  
(www.sketchup.com/download)

2. Install Makerbot Desktop / Makerware. 
(www.makerbot.com/desktop)

3. Setelah Aplikasi Sketch up terinstall pada halaman awal, 
pilih template 3D Printing - milimeters (seperti pada gambar)

1.Buka Aplikasi SketchUp, hapus kotak dengan menggunakan tools eraser
 (        ).sehingga tampilan akan kosong.
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TIP: Tekan klik kiri  mouse setelah eraser menyentuh kotak. 



Tools-tools standard dalam 3D SketchUp:

Dalam membuat Desain 3D maka kita wajib mengetahui kegunaan 
dari tools-tools standard yang sering digunakan dalam SketchUp.

1. Tools Selection (    ), sangat berguna untuk memilih ataupun 
menseleksi dapat juga menggunakan keyboard shortcut ( Space )

2. Tools Pan (       ) berguna untuk membantu
menggeser sudut pandang yang biasa disebut Panning Keyboard shortcut
untuk mengakses tools ini adalah ( H ) sedangkan untuk mouse shortcut
dengan menekan dan tahan roll tengah dan klik kiri.

3. Tools Orbit (       ) paling berguna untuk membantu melihat sudut pandang 
secara 360° yang biasa disebut Rotation keyboard  shortcut untuk mengakses 
tools ini adalah ( O ) sedangkan untuk mouse  shortcut dengan menekan 
dan tahan roll tengah.

4. Tools Move (       ) berguna untuk menggeser garis maupun obyek sehingga 
dapat memudahkan dalam memposisikan obyek. untuk mengunci posisi dapat 
menekan dan tahan tombol ( SHIFT ), untuk keyboard shortcut ( M ).

5. Tools Lines (       ) Dengan tools ini Anda dapat dengan mudah 
menyambungkan antar garis yang terpisah sehingga Anda dapat 
menyatukannya. Keyboard Shortcut ( L )

6. Tools Push/Pull (       ) Dengan tools ini Anda dapat membuat obyek
Anda memiliki volume atau ketebalan, Tools yang sangat berguna untuk
membantu membuat obyek 3D. Untuk Keyboard Shortcut ( P )

7. Tools Scale (       ) Kegunaan dari penggunaan tools ini adalah untuk
mengatur besar dari suatu obyek. Untuk Keyboard Shortcut ( S ), untuk memilih
obyek yang ingin diatur besar/kecilnya dapat mouse. klik kanan terlebih dahulu.
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2.Klik Rectangle (         )untuk menciptakan obyek kotak
.Klik titik Awal ( ),tarik sampai titik( ),namun jangan mengklik pada titik ( ).

Langsung ketikan angka ( )kemudian tekan Enter. Ukuran dapat 
terlihat pada pojok sebelah kanan bawah.
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Tips: untuk membuat garis lebih terarah atau rata dengan garis sebaiknya,
dekat dengan garis.
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3.Selanjutnya pilih Tools Arc (        ), Klik Point  dan tarik garis ke point  dan 
kemudian tarik kearah arc yang diinginkan. lalu ketik angka ( 8 ) pada 
keyboard untuk memajukan garis panah 8mm, angka yang tertulis akan
tertera di sebelah kanan bawah, kemudian tekan enter untuk mengunci
ukuran.
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Hapus Lingkaran

Hapus Garis lintasan

5.Setelah lingkaran selesai dibuat langkah selanjutnya adalah menghapus
bagian dalam lingkaran dengan menggunakan tools Selection (     ),
kemudian tekan (DEL) pada keyboard.
Hapus garis yang melintang seperti yang terlihat pada gambar dengan 
menggunakan tools selection kemudian tekan (DEL).

+ Del

Commands:
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4.Step selanjutnya adalah Klik tools Circle (       ), dan buatlah lingkaran 
kira-kira ditengah setengah lingkaran seperti yang tertera pada gambar.
 
Kemudian ketik angka 2 lalu enter, untuk mengunci diameter lingkaran.
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6.Selanjutnya gunakan tools (         ) , lalu ketik ( 1.8 ) pada
 keyboard, sehingga ketinggiannya akan dikunci pada 1.8 mm.

Push/Pull 
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7.Selanjutnya Klik Tools -> 3D Text 
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9.Step selanjutnya adalah seleksi obyek menggunakan tools Selection (     )  
seleksikan obyek yang akan di print lalu klik:
File -> Export -> 3D Model.

Commands:
File ->
        Export -> 
                   3D Model
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8.Setelah memilih 3D Text, ketik text yang di inginkan. pada tabel Height
ketik angka 8mm untuk panjang point ( ) dan 3mm untuk lebar point ( ) 
Tekan “Place” untuk mengunci pilihan.
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10.Export file dalam format , kemudian pastikan export only current 
selection tercentang dan swap yz coordinates tidak tercentang. 

OBJ
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TIPS: untuk export format 
 anda dapat mendownload ekstensinya di:

https://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl
setelah itu install ekstensi tersebut.

STL (format yang dipakai oleh printer 3D pada 
umumnya)



11.Setelah Obyek 3D di export kedalam file OBJ, maka selanjutnya adalah 
membuka file makerbot desktop/makerware, pilih type printer yang 
diinginkan. 
pilih prepare, kemudian klik file -> open file yang tadi di export, tampilannya
akan terlihat seperti pada gambar.

13.Export Print File, dan masukan nama NameTag3D pilih extension save : 
X3G, SD print for firmware 7.0 or later.
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12.Pilih setting dan masuk kedalam pengaturan print, untuk print hasil 
standard dan cepat pilih low, setelah itu pilih Save Settings.

14.Setelah File selesai di Export maka file tersebut tampilannya akan seperti
 pada gambar, file tersebut sudah siap untuk di print.
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Fin
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Latihan 

KATA PENGANTAR

Buku ini diperuntukan bagi semua kalangan, 
terutama kalangan yang tertarik dunia desain, 

dalam buku ini menginspirasi bahwa mendesain
dalam bentuk 3d yang siap di print sangatlah mudah.

Banyak perlu menunjukan hasil nyata/real dari desain 
yang mereka ciptakan,

Menggunakan Mesin 3D printer akan 
menjadi jembatan untuk mewujudkan hasil tersebut.

Buku ini berfungsi juga untuk  
memberitahukan kegunaan dari 3D printer dalam 

keseharian, menciptakan beberapa kegunaan yang
mudah dan sederhana.

Akhir kata semoga buku ini bermanfaat untuk 
membantu pengembangan kreativitas 

masing-masing.

1. 

Kreasikan pola/bentuk desain anda seperti 
gambar yang ada dibawah ini:

2. 

3. 

Double Side. 
4. 
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