
 
 

1 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sekarang bodi kendaraan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai 

pelindung penumpang dari cuaca luar. Keindahan dari bodi kendaraan begitu 

diperhatikan. Dikarenakan letak bodi yang menjadi bagian terluar dari suatu 

kendaraan sehingga menjadi bagian yang paling mudah terlihat. Oleh karena itu 

bodi kendaraan menjadi bagian yang paling menarik perhatian orang lain ketika 

melihat sebuah kendaraan. Berdasarkan perhatian ini akan diperoleh kesan awal 

penilaian seseorang terhadap kendaraan tersebut. 

Bodi kendaraan rentan terhadap bahaya dari luar karena letaknya yang 

menjadi bagian paling luar dari kendaraan, misalnya kecelakaan atau dari 

pengaruh cuaca luar. Kondisi lalu lintas sekarang ini yang semakin padat akan 

meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas atau benturan antar 

kendaraan yang bisa menyebabkan kerusakan bodi. Selain itu pengaruh cuaca 

juga dapat mempengaruhi kondisi bodi kendaraan. 

Jika telah terjadi kerusakan pada bodi kendaraan seperti perubahan bentuk 

akibat kecelakaan maka akan sangat mempengaruhi penampilan kendaraan 

sehingga nilai keindahannya akan berkurang. Hal ini akan menimbulkan penilaian 

yang buruk dari orang lain terhadap kendaraan tanpa melihat bagian yang lain dari 

kendaraan. Cara untuk mengembalikan penilaian tersebut adalah dengan 

mengganganti bumper yang sebelumnya berbahan plastik diganti dengan yang 

lebih kuat yang berbahan dari fiberglass yang kuat dan mudah dibentuk agar bodi 

kendaraan kembali mempunyai estetika yang lebih baik. 

 

 Bahan non logam banyak digunakan sebagai bagian dari bodi kendaraan. 

Salah satu bahan non logam tersebut yaitu fiberglass. Fiberglas merupakan bahan 

paduan atau campuran beberapa bahan kimia (bahan komposit) yang bereaksi dan 
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mengeras dalam waktu tertentu. Bahan ini mempunyai beberapa keuntungan 

dibandingkan bahan logam, diantaranya:lebih ringan, lebih mudah dibentuk, dan 

lebih murah. 

 

Fiberglass atau serat kaca telah dikenal orang sejak lama, dan bahkan 

peralatan-peralatan yang terbuat dari kaca mulai dibuat sejak awal abad ke 18. 

Mulai akhir tahun 1930-an, fiberglass dikembangkan melalui proses filament 

berkelanjutan (continuous filament proces) sehingga mempunyai sifat-sifat yang 

memenuhi syarat untuk bahan industri, seperti kekuatannya tinggi, elastis, dan 

tahan terhadap temperatur tinggi. Bahan ini mempunyai beberapa keuntungan 

dibandingkan bahan plasatik,diantaranya: lebih mudah dibentuk, dan lebih kuat. 

Fiberglas merupakan bahan paduan atau campuran beberapa bahan kimia (bahan 

komposit) yang bereaksi dan mengeras dalam waktu tertentu. Membayangkan 

peralatan yang terbuat dari kaca (glass), kebanyakan orang akan beranggapan 

bahwa peralatan tersebut pasti akan mudah pecah. Akan tetapi melalui proses 

penekanan, cairan atau bubuk kaca diubah menjadi bentuk serat. Proses tersebut 

akan membentuk awalnya bahan mudah pecah (brittle materials) menjadi bahan 

yang mempunyai kekuatan yang tinggi (strong materials). Bahan kaca (glass) 

diubah dari bentuk cair atau bubuk menjadi bentuk serat (fiber), kekuatannya akan 

meningkat.  

 Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penggantian bumper 

belakang Kijang Innova dengan menggunakan berbahan dari fiberglass pada 

mobil tersebut untuk menjadikan nilai estetikanya lebih baik dan kekuatan bumper 

tersebut. Berdasarkan alasan tersebut maka proyek akhir ini disusun. 

Proyek ini melanjukan proyek sebelumnya yamg mencetak bumper dan 

moulding yang belum di finishimg dan di cat. Melihat kondisi bumper dan 

moulding yang masih banyak cacat produk maka perlu ditindak lanjuti berupa 

proyek akhir dengan finishing prodak dan pengecatan bumper Kijang Innova (v-

2005) dari bahan fiberglass menjadi lebih bagus dan menambah nilai estetika, 

dapat dipasang dimobil dan moulding tersebut dapat digunakan mencetak kembali 

bumper kijang Innova (v-2005) dan bias dijual kembali. 
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1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 

beberapa permasalahan yang ditemui antara lain : 

1. Bagaimana proses finishing bumper belakang Mobil Kijang Innova (v-

2005) komposit dari bahan fiberglass. 

2. Bumper dan moulding masih banyak cacat-cacat pencetakan. 

3. Moulding belum di finishing dan bumper belum di lakukan pengecatan. 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas agar permasalahan yang dibahas 

tidak melebar, maka dilakukan pembatasan pada: 

1. Tugas akhir dibatasi hanya pada proses finishing produk bumper belakang 

Mobil Kijang Innova (V-2005) berbahan dari fiberglass. 

2. Proses pengecatan bumper belakang Mobil Kijang Innova (V-2005) 

berbahan dari fiberglass. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. proses finishing produk dan moulding bumper belakang Mobil Kijang 

Innova (V-2005) berbahan dari fiberglass pada saat dilakukan pengerjaan. 

2. hasil pengecatan produk bumper belakang Mobil Kijang Innova (V-2005) 

berbahan dari fiberglass semuanya selesai dilakukan. 

 

1.5. Tujuan 

Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan proses finishing produk bumper belakang Mobil Kijang Innova 

(V-2005) berbahan dari fiberglass yang dilakukan dengan baik. 

2. Mengetahui hasil pengecatan produk bumper belakang Mobil Kijang 

Innova (V-2005) berbahan dari fiberglass setelah semua dilakukan. 

3. Melaksanakan proses persiapan permukaan sebelum pengecatan sehingga 

bodi kendaraan dapat mempunyai nilai estetika yang lebih baik. 
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4. Melaksanakan proses pengecatan kendaran sehingga warna bodi 

kendaraan berubah menjadi sesuai permintaan dari pemilik kendaraan. 

5. Mengetahui hasil pengecatan. 

 

1.6. Manfaat 

Manfaat yang akan didapat dari pelaksanaan tugas akhir adalah:  

1. Bagi Mahasiswa 

a) Dapat mengetahui dan melakukan proses dan teknik dalam persiapan 

finishing produk bumper belakang Mobil Kijang Innova (V-2005) 

berbahan dari fiberglass. 

b) Dapat mengetahui dan mengatasi permasalahan-permasalahan di 

lapangan selama melaksanakan persiapan finishing dan pengecatan 

yang mungkin tidak dipelajari pada saat perkuliahan.  

c) Dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang dapat mendukung 

kualitas hasil pengecatan.  

d) Dapat menambah pengetahuan, dan pengalaman tentang proses 

pembuatan bodi mobil dari bahan komposit. 

e) Dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang dapat mendukung 

kualitas hasil pengecatan. 

f) Dapat dijadikan pengalaman yang berharga untuk dapat menambah 

wawasan yang bermanfaat bagi penulis. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

a) Diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap 

pengembangan aplikasi ilmu dan teknologi, khusus pada jurusan 

Teknik Mesin Otomotif Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta. 

b) Merupakan inovasi yang dapat dikembangkan kembali dikemudian 

hari dan secara teoritis dapat memberikan informasi terbaru khususnya 

Teknik Mesin Otomotif dan manufaktur Politeknik Muhammadiyah 

Yogyakarta. 
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c) Sebagai bahan kajian di Jurusan Teknik Mesin dalam mata kuliah 

bidang teknik mesin. 

3. Bagi Industri 

a) Diharapkan ke depan banyak bermunculan industri mobil lokal 

sehingga mampu bersaing dengan mobil yang ada di pasaran. 

b) Diharapkan kedepan banyak pengguna material komposit yang lebih 

banyak sehingga dilihat dari segi ekonomi menguntungkan industri 

karena bahan komposit mudah didapat dan murah harganya. 

 

4. Bagi Pengembangan IPTEKS 

a) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengolah komposit yang memiliki kegunaan yang lebih luas serta nilai 

jual tinggi. 

b) Dapat dikembangkanya material yang ringan, kuat selain baja. 

 

 


