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BAB II 

 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

 

Bodi kendaraan adalah bagian terluar dari kendaraan. Bodi inilah yang 

memberi bentuk dari suatu kendaraan. Bentuk bodi kendaraan bermacam-macam 

tergantung dari tujuan dan fungsinya. Dilihat dari fungsinya, ada dua jenis 

kendaraan yaitu kendaraan niaga dan kendaraan penumpang. Kendaraan niaga 

digunakan untuk keperluan niaga atau angkutan umum seperti truk, bus dan 

minibus. Kendaraan penumpang digunakan untuk keperluan angkutan keluarga 

seperti sedan dan jeep. 

Bumper berfungsi sebagai pengaman pertama terhadap bodi dan 

penumpang jika terjadi tabrakan atau benturan. Bumper dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu: bumper depan dan bumper belakang. Fungsi dari bumper adalah 

sebagai pengaman pertama terhadap bodi dan penumpangnya jika terjadi tabrakan 

atau benturan dan sebagai variasi untuk memper cantik kendaranan. 

 

2.1  Pengertian finishing dan pengecatan  

Finishing adalah usaha untuk menyelesaikan produk dengan melapisi 

produk dengan bahan cat (resin) melalui tahapan-tahapan tertentu sampai 

memenuhi kualitas (mutu) standar tertentu. 

Finishing produk adalah suatu langkah atau pekerjaan setelah proses 

pelepasan produk cetak maupun produk moulding, merapikan dan memotong sisa-

sisa dari proses cetak yang keluar dari batasan yang telah ditentukan, serta setting, 

dempul, pengamplasan dan pengecatan produk. 

Urutan finishing produk dan moulding sebagai berikut: 

1. Cutting produk 

Cutting produk adalah suatu langkah merapikan dan memotong sisa-

sisa dari proses cetak produk maupun moulding. 
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2. Setting produk 

Setting produk adalah suatu tahapan proses untuk memasang/ 

menempel komponen yang terkait dengan produk tersebut. 

3. Dempul produk 

Dempul produk adalah suatu pekerjaan yang yang bertujuan untuk 

menutupi/meratakan bagian yang bidangnyaa tidak halus/kurang rata 

akibat proses cetak, proses cutting pada garis pecahan moulding, 

biasanya dempul yang digunakan adalah dempul plastik dan dempul 

mengunakan geal coat dari fiberglass. 

4. Pengamplasan produk 

Pengamplasan produk adalah suatu tahapan meghilangkan sisa-siaa 

lapisan meror atau MAA dan PVA yang masih melekat pada hasil 

produk dan meratakan/ menghaluskan produk dari akibat proses 

dempul. 

5. Pengecatan 

Pengecatan adalah proses aplikasi warna dalam bentuk cair pada 

sebuah objek, untuk membuat lapisan tipis yang kemudian 

dikeringkan. 

 

Cat adalah cairan yang kental, cat terdiri dari komponen resin, pigment, 

solvent, dan additive yang apabila dicampurkan bersama akan membentuk suatu 

lapisan yang merata. Pigment (zat pewarna) adalah partikel kecil yang tidak 

bercampur dengan air, oli atau solvent. Sehingga pigment ini membutuhkan zat 

perekat (resin) sebagai campuran agar dapat melekat pada obyek yang akan dicat. 

Solvent (thinner) berfungsi untuk mengencerkan campuran  antara kemampuan 

cat sesuai tujuan atau aplikasi cat. 

 

Pengecatan (painting) adalah suatu proses aplikasi cat dalam bentuk cair 

pada suatu obyek, untuk membuat lapisan tipis yang kemudian dikeringkan, untuk 

membentuk lapisan yang keras atau lapisan cat. Fungsi dari pengecatan ada dua 

yaitu fungsi proteksi dan fungsi estetika. Pertama fungsi proteksi adalah 
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memberikan perlindungan dari karat, korosi serta pengeroposan sehingga life time 

suatu material bisa tahan lebih lama. Kedua, fungsi estetika adalah berfungsi 

memberikan keindahan pada suatu obyek yang telah dicat sehingga terlihat lebih 

indah dan menarik.  

2.2 Komponen Cat 

Cat tipe 2 komponen biasanya dicampur dengan hardener sebagai pelekat 

antar molekul di dalam resin, thinner sebagai pengencer, maka dalam sub-

bab ini akan dibahas tentang komponen cat, hardener dan thinner. Cat 

memiliki beberapa komponen yaitu: 

2.2.1 Resin 

Resin adalah unsur utama cat yang berbentuk cairan kental yang dapat 

membentuk lapisan yang padat dan transparan yang membentuk film atau 

lapisan setelah diaplikasi pada suatu obyek dan mengering. Kandungan 

resin mempunyai pengaruh langsung pada kemampuan cat seperti 

misalnya: kekerasan, ketahanan solvent serta ketahanan cuaca.  Demikian  

pula  berpengaruh  atas  kualitas  akhir  misalnya tekstur, kilap (gloss), 

daya rekat suatu cat, serta kemudahan penggunaan diantaranya waktu 

pengeringan (Yudhanto, ferriawan. 2013). 

Resin yang digunakan pada cat, secara garis besar terbagi menjadi tipe-tipe 

sebagai berikut, 

 Klasifikasi menurut material : 

a. Resin Netral, diekstrak terutama dari tumbuh-tumbuhan, digunakan 

untuk membuat vernish dan lacquer. 

b. Resin Sintetik, resin buatan manusia, karena tersedia dalam jumlah 

banyak, maka cat modern sebagian besar dibuat dari resin sintetik 

 

 Klasifikasi menurut tipe lapisan (film) : 

a. Thermoplastik Resin, pengerasan thermoplastic resin adalah 

melalui penguapan solvent, tanpa melibatkan reaksi kimia. Apabila 

dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan akhirnya mencair. 
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Thermoplastic resin sangat fleksibel dan sangat mudah larut dalam 

solvent. 

b. Thermosetting  Resin,  thermosetting  resin  bila  dipanaskan akan 

mengeras melalui reaksi kimia. Apabila telah mengeras tidak akan 

melunak lagi oleh pemanasan kembali. 

 

2.2.3 Pigment 

Pigment adalah zat pewarna yang tidak bercampur dengan air, oli, 

atau solvent. Pigment tidak dapat melekat pada obyek lain, akan tetapi  

pigment dapat melekat pada obyek lain apabila telah tercampur dengan 

resin dan komponen lain dalam bentuk cat. Pigment dibagi menjadi 

beberapa tipe yaitu . 

 

1. Pigment warna, untuk menambah warna pada cat  dan meningkatkan 

daya sembunyi  (hiding power) cat. 

2. Pigment terang, menambah wana-warni metalik pada coat. 

c.  Pigment  extender,  menambah  kekuatan  dan  body  pada  coat, 

meningkatkan viskositas dan mencegah sedimentasi. 

d.  Pigment   pencegah   karat,   digunakan   pada   cat   dasar   untuk 

mencegah karat. 

e.   Pigment flatting, digunakan untuk mengurangi kilap pada coat. 

Pigment  ini  dicampur  dengan  cat  apabila  dikehendaki kurang 

kilap. 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 2.1 Pigment Warna boros (Yudhanto, ferriawan. 2013). 
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  Gambar 2.2  kombinasi warna sebagai subtractive (Yudhanto, Ferriawan. 2013 ) 

 

 

2.3.4 Zat pengencer (Solvent/Thinner) 

 “Solvent adalah suatu cairan yang dapat melarutkan resin dan 

memungkinkan pencampuran pigment dan resin dalam proses pembuatan 

cat.”. Solvent dan thinner adalah sama-sama zat pengencer atau pelarut, 

bedanya dengan thinner adalah solvent digunakan ketika dalam pembuatan 

cat sedangkan thinner digunakan untuk menentukan tingkat kekentalan cat 

sebelum cat tersebut diaplikasikan. Menurut (Yudhanto, Ferriawan.( 2013 ). 

komponen pembentuk solvent meliputi : 

a) Diluent,  merupakan  larutan  yang  membantu  melarutkan  resin 

lacquer. 

b) Laten solvent, juga digunakan untuk mencampur pelarut  yang 

baik, hasilnya sama dengan pelarut yang berkualitas baik. 

c)   Solvent murni, adalah larutan yang mampu melarutkan sesuatu 

yang mengakibatkan cairan tersebut masuk ke dalam larutan. Solvent 

murni melarutkan bahan residu dan binder. 
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Gambar 2.3 Thiner / Solvent dalam pengecatan (Yudhanto, Ferriawan. 2013 ) 

 

2.2.5 Additives 

Terdiri dari bermacam-macam bahan kimia yang masing-masing 

mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda-beda, ditambahkan sesuai 

dengan keperluannya untuk melengkapi sifat-sifat ketahanan cat”. Beberapa 

fungsi aditives yang ditambahkan pada cat adalah menambah daya 

lentur/daya alir, membantu penyebaran pigment, mencegah terjadinya buih 

pada saat penyemprotan, mencegah timbulnya kantong udara menimbulkan 

kesan tekstur, meningkatkan kilap, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Basic Additive dari Spies Hecker no seri 9050 (Yudhanto, Ferriawan. 

2013 ) 
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2.2.6 Hardener 

Pada cat tipe dua komponen maka ada hardener yang harus 

ditambahkan. “Hardener ditambahkan pada komponen utama cat dua 

komponen, hardener bereaksi dengan molekul dari komponen utama 

untuk membentuk molekul yang lebih besar”. 

2.3  Peralatan finishing dan Pengecatan  

2.3.1   Peralatan finishing yang diperlukan antara lain: 

Finishing memerlukan peralatan pendukung untuk membantu dalam 

menyelesaikannya. Peralatan yang dimaksud adalah: 

a. Gerinda tangan 

Gerinda tangan adalah mesin yang berfungsi untuk menggerinda 

benda kerja yang bertujuan untuk mengasah,merapikan,meratakan 

hasil benda kerja tersebut. 

 

 

Gambar 2.5. Gerinda Tangan 

 

b. Bor tangan 

Bor tangan adalah suatu jenis mesin bor yang pengoperasiannya 

dengan menggunakan tangan bentuknya mirip dengan pistol. 
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Gambar 2.6  Bor  Tangan 

 

c. Blok Tangan 

Blok tangan atau hand block adalah alat bantu untuk mengamplas 

di mana amplas ditempelkan dan digunakan untuk pengamplasan 

manual agar permukaan pengamplasan rata. 

 

 

Gambar 2.7 Blok Tangan 

 

d. Spatula (Kape)  

Spatula digunakan untuk mencampur dempul atau aplikasi pada 

permukaan benda kerja (Gunadi, 2008). Kape biasanya terbuat dari 

plastik, kayu dan karet. Kape yang telah digunakan baik untuk 

mencampur maupun untuk mengoleskan dempul harus segera 

dibersihkan karena sisa-sisa dempul yang tertinggal bila tidak 

dibersihkan maka dempul akan mengeras dan kape tidak dapat 

digunakan lagi. 
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Gambar 2.8  Spatula (Yudhanto, Ferriawan. 2013 ) 

 

e. Kuas 

Kuas adalah alat berfungsi untuk pengolesan / meratakan gealcoat 

ke produk maupun ke moulding dan meratakan ke sumua bidang 

yangcacat-cacat produk. karena dengan kuas bidang yang sulit pun 

bisa terjangkau dengan mudah. 

 

Gambar 2.9 kuas 

 

2.3.2  Peralatan pengecatan yang diperlukan antara lain: 

Pengecatan memerlukan peralatan pendukung untuk membantu dalam 

menyelesaikannya. Peralatan yang dimaksud adalah: 

a. Blok Tangan 

Blok tangan atau hand block adalah alat bantu untuk mengamplas 

di mana amplas ditempelkan dan digunakan untuk pengamplasan manual 

agar permukaan pengamplasan rata. Terdapat dalam berbagai ukuran, 

bentuk, material, dan dapat dipilih sesuai dengan area dan bentuknya. 
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Gambar 2.10 Blok tangan ( Gunadi. 2008 ) 

 

b. Kompresor 

Kompresor berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan yang 

digunakan untuk penyemprotan cat. Sebelum kompresor digunakan, 

kompresor harus dikuras terlebih dahulu untuk menghilangkan air yang 

terdapat pada tangki kompresor. Tekanan kerja udara untuk pengecatan 

adalah 5 – 6 kg/cm
2
. Kompresor yang digunakan minimal dengan daya     

1 HP karena ketentuan tekanan kerja udara  dalam pengecatan 5 – 6 

kg/cm
2 

sehingga membutuhkan tekanan dalam tabung yang lebih tinggi 

dari 6 kg/cm
2
, hal ini bertujuan agar pada waktu penyemprotan cat 

berlangsung tekanan udara tetap stabil karena jika setelan spray gun 

sudah tepat dan dengan tekanan kerja udara 5 – 6 kg/cm
2 

ketika 

penyemprotan cat sedang berlangsung mendadak tekanan udara 

berkurang dari 5 kg/cm
2
, maka hasil atomisasi kurang baik 

mengakibatkan cat yang disemprotkan berlebih dan akan mengalir ke 

bawah (meleleh). Jadi ketika tekanan udara berkurang mendekati 6 

kg/cm
2
,
 
kompresor secara otomatis bekerja kembali untuk mengisi  udara  

bertekanan dalam  tabung  sehingga  tekanan  kerja  dapat stabil 5 – 6 

kg/cm. 
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Gambar 2.11  Kompresor 2 piston dengan tenaga 2 Pk (Yudhanto, Ferriawan. 

2013 ) 

 

C . Selang Udara 

Selang udara berfungsi untuk menyalurkan udara bertekanan selama 

kompresor digunakan. Selang udara yang biasa digunakan adalah selang udara 

fleksibel dan selang udara biasa. 

D . Water sadimenter 

Water sedimenter adalah alat yang berfungsi untuk mengendapkan uap air 

karena udara di dalam ruang cat tidak boleh terkandung air. Water sedimenter ini 

merupakan alat pendukung yang harus ada pada ruang cat atau oven. 

 

E . Regulator 

Regulator adalah alat yang berfungsi untuk mengatur tekanan kerja udara 

pada kompresor. Regulator biasanya dilengkapi dengan penunjuk tekanan kerja. 

 

F . Ruang pengecatan 

Ruang pengecatan adalah ruang di mana proses pengecatan itu dilakukan, 

ruang pengecatan ini biasanya dilengkapi dengan water sedimenter, air drier, dan 

kompresor beserta perlengkapannya (termasuk regulator dan selang udara).  

 

G . Spray Gun 

Spray gun adalah alat untuk menyemprotkan cat yang mempergunakan 

udara bertekanan untuk mengatomisasi cat untuk disemprotkan pada suatu 
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permukaan. Sacara garis besar terdapat tiga jenis spray gun yaitu tipe umpan berat 

(gravity-feed), tipe umpan hisap (suctionfeed), dan tipe tekanan (compression). 

Spray gun yang paling sering digunakan dalam dunia perbengkelan cat adalah 

spray gun tipe umpan berat (gravity-feed) dan tipe umpan hisap (suction-feed) 

karena lebih sesuai dengan obyek kerja yang tidak terlalu luas seperti mobil, mini 

bus dll, sedangkan untuk spray gun tipe tekanan (compression) biasanya 

digunakan pada pabrik otomotif pembuat mobil yang mengggunakannya secara 

terus menerus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Spray Gun (Yudhanto, Ferriawan. 2013 ) 

2.4 Tujuan finishing dan pengecatan 

2.4.1 Tujuan dari finishing produk antara lain: 

1. Untuk merapikan produk 

2. Menyempurnakan produk 

3. Menghilangkan sisa-sisa dempul maupun gealcoat 

4. Kualitas produk 

5. Menambah nilai jual 

2.4.2 Tujuan dari pengecatan produk antara lain 

1. Menutupi produk dari proses dempul 

2. Mendeteksi dan menghilangkan pori-pori/ lobang-lobang kecil pada 

produk 

3. Melindungi suatu objek terhadap kerusakan dari elemen luar 

4. Mempengaruhi daya tarik dari suatu produk 

5. Menambah nilai jual 

Tipe Gravity Tipe Suction / 

Hisap 
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2.5 Bahan finishing dan pengecatan  

2.5.1 Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses finishing antara lain: 

1. Sandpaper (Amplas)  

Amplas berfungsi untuk menghaluskan permukaan dengan cara 

digosokkan. Amplas tersedia dalam berbagai macam bentuk, material seta 

kekasarannya. Amplas ada yang berbentuk roll dan tipe lembaran. 

 

2. Putty (Dempul)  

Dempul atau putty digunakan untuk mengisi bagian yang penyok 

,keropos, berlubang. Dempul juga berfungsi untuk memberikan bentuk 

dari benda kerja. Pengamplasan dempul untuk mendapatkan bentuk 

yang diinginkan dilakukan setelah dempul mengering. 

  

Gambar 2.13 Dempul dan Teknik Pendempulan 

3. Fiber ( Gealcoat) 

Fiberglas merupakan bahan paduan atau campuran beberapa bahan 

kimia (bahan komposit) yang bereaksi dan mengeras dalam waktu 

tertentu. 

Bahan untuk membuat gealcoat antara lain: 

a. Resin 

Resin merupakan bahan berwujud cairan kental seperti lem, 

berkelir hitam atau bening. Berfungsi untuk mengencerkan 

semua bahan yang akan dicampur. Resin mempunyai beberapa 

tipe dari yang keruh, berwarna hingga yang bening.  
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Gambar 2.14 .Resin 

b. Katalis 

Katalis berbentuk cairan jernih dengan dengan bau 

menyengat. Fungsinya sebagai katalisator agar resin ini cukup 

sedikit saja tergantung pada jenis resin yang digunakan. 

 

Gambar.2.15  katalis 

c. Tepung Industri 

Tepung Industridengan namanya, bahan ini berupa bubuk 

berwarna putih seperti sagu. Berfungsi sebagai campuran adoan 

fiberglas agar keras dan agak lentur. 
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Gambar 2.16 Tepung Industri 

d. Pewarna / pigment 

Pewarna sintetis yang bnyak dijual di pasaran. Ada 2 jenis 

pewarna yaitu bubuk dan juga yang cair 

 

Gambar. 2.17  Pewarna 

2.5.2 Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pengecatan antara lain: 

1. Sandpaper (Amplas)  

Amplas berfungsi untuk menghaluskan permukaan dengan cara 

digosokkan. Amplas tersedia dalam berbagai macam bentuk, material 

seta kekasarannya. Amplas ada yang berbentuk roll dan tipe lembaran. 

Perkiraan kebutuhan amplas dapat dihitung dengan menghitung 

satu lembar amplas dapat dipakai untuk seberapa luas bidang yang 

diamplas. 
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Tabel 2.1. Nomor Grit Amplas ( Gunadi,2008 ). 

No Nomor Grit Tipe Pekerjaan 

1 #60 - #80 Mengupas Cat 

2 #80 - #180 Featheredging 

3 #180 - #320 Mengamplas Polyester Putty 

4 #320 - #1000 Mengamplas Surfacer 

5 #1000- #2000 Mengamplas cepat setelah Top Coat 

  

2. Thinner 

Thinner dikenal juga dengan nama solvent yaitu suatu pelarut 

yang membuat viscositas cat menjadi lebih mudah diaplikasikan. 

Berbagai tipe solvent dicampurkan bersamanya. Untuk menyusaikan 

kemampuan larut thinner dan pengguatnya. 

 

 

Gambar 2.18 Thinner 

3. Masking Paper (Kertas Masking) 

Kertas masking atau masking paper adalah kertas yang digunakan 

untuk menutup area yang tidak boleh terkena cat saat melakukan 

pengecatan Koran bekas bisa saja digunakan sebagai masking paper. 
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4. Epoxy Primer  

Epoxy primer berfungsi untuk mencegah karat dan merata daya 

lekat diantara lapisan dasar (plat) dengan lapisan berikutnya. Epoxy 

primer tidak memerlukan pengamplasan karena pengaplikasiannya 

tipis-tipis. Epoxy primer mempunyai bahan utamanya adalah epoxy 

resin dan hardenernya terbuat dari amine. 

 

Gambar 2.19 Epoxy 

5. Epoxy Surfacer  

Epoxy surfacer adalah lapisan cat kedua yang disemprotkan diatas 

epoxy primer, dempul atau lapisan dasar lainnya. Epoxy surfacer 

berfungsi untuk mencegah penyerapan top coat, mengisi penyok kecil 

atau goresan kertas, meratakan adhesi antara under coat dengan top 

coat. 

6. Hardener  

Hardener adalah suatu bahan yang membantu mengikat molekul di 

dalam resin sehingga membentuk lapisan yang kuat dan padat 

.Hardener digunakan hanya pada cat tipe dua komponen. 

7. Top Coat (Cat Warna)  

Cat warna atau top coat adalah cat akhir yang diaplikasikan setelah 

permukaan kerja telah siap untuk dilakukan pengecatan warna. Top 

coat mempunyai peranan penting selain memberikan warna juga dapat 

meningkatkan nilai jual kembali suatu kendaraan. 

Metode pengeringannya ada tiga jenis cat, yaitu (Gunadi, 2008): 

a. Cat Bakar (Cat Heat Polymerization)  
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Cat bakar adalah tipe cat one component yang mengeras 

apabila dipanaskan pada temperatur tinggi kira-kira 1400C 

(2840F). Tipe ini banyak digunakan di pabrik perakitan 

otomotif untuk pengecatan pertama kali pada saat kendaraan 

masih dalam keadaan plat dan belum ada komponen-komponen 

plastik yang dipasang. 

b. Cat Two Component (Cat Urethane) 

Cat ini disebut urethane karena alkohol (OH) yang 

terkandung di dalam komponen utama dan isocyanate yang 

terkandung di dalam hardener bereaksi membentuk struktur 

hubungan menyilang (cross linking) yang disebut tingkatan 

urethane. Cat ini menghasilkan kilap memberikan dan 

kemampuan coating yang sangat baik. Cat ini banyak 

digunakan untuk pekerjaan repainting.  

c. Cat Solvent Evaporation (Cat Lacquer)  

Cat lacquer adalah tipe cat one component. Cat ini mudah 

dalam pengaplikasiannya karena proses pengeringannya cepat. 

Tetapi cat ini tidak banyak digunakan karena tidak sekuat cat. 

 

 

Gambar 2.20 Cat Warna 

8. Clear (Gloss)  

Clear digunakan sebagai cat pernis akhir pada pengecatan sistem 

dua lapis untuk memberikan daya kilap dan daya tahan gores terhadap 

cat warna dasar metalik. Clear diaplikasikan setelah lapisan top coat. 
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Clear juga dapat menambah daya tahan dan umur cat suatu kendaraan 

karena top coat telah terlindungi oleh lapisan clear. 

 

Gambar 2.21 Clear 

 

2.6  Cacat-cacat Pengecatan, produk bumper dan moulding  

2.6.1 Cacat-cacat pada produk bumper dan moulding 

Cacat pencetakan yang mungkin terjadi selama proses pencetakan 

atau pengemetan setelah produk terlepas dari master maupun moulding 

sebagai berikut: 

a. Lubang jarum 

Bentuk cacat ini berupa lubang kecil-kecil banyak yang berada 

di prodak. Penyebabnya adalah bekas dari MAA yang masik 

basah atau cara pengemetan yang salah. 

b. Kropos 

Cacat ini beruba permukaan yang gombal atau halus tapi 

ternyata di dalam prodak kosong tidak terisi gealcoat atau 

resin. Penyebabnya cara pengemetannya yang kurang benar 

dan gealcoat terangkat dari permukaan master moulding 

maupun moulding. 

c. Jogel 

Cacat ini berbentuk permukaan yang tidak rata akibat bekas 

pencetakan produk dari sambungan dua moulding. 
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d. Bergelombang 

Bentuk cacat ini berbentuk permukaan yang terlihat 

bergelombang. Hal ini disebabkan karena pencetakan 

mengunakan fiberglass terlalu banyak mengunakan katalis 

sehingga cetakan menjadi panas dan memuai waktu proses 

pencetakan. 

2.6.2 Cacat-cacat Pengecatan  

Cacat pengecatan yang mungkin terjadi selama proses 

penyemprotan atau setelah pengeringan adalah sebagai berikut: 

a. Orange Peel (Kulit Jeruk)  

Bentuk cacat ini berupa lapisan cat yang seperti kulit jeruk. 

Penyebabnya adalah viskositas cat yang terlalu tinggi atau 

kualitas thinner yang kurang baik. 

b. Bubbling/Blistering (Gelembung/Lapuk)  

Cacat ini berbentuk permukaan yang terlihat 

menggelembung. Hal ini disebabkan oleh pencampuran thinner 

yang tidak tepat (jumlah atau jenisnya), tekanan udara yang 

terlalu tinggi, viskositas cat yang terlalu tinggi, lapisan cat 

terlalu tebal, cuaca panas saat pengecatan, atau bahan yang 

tidak bersih. 

c. Water Marks (Bekas Cap Air)  

Cacat ini berupa tanda-tanda bulat bekas cap air atau 

melingkar. Hal ini disebabkan oleh kesalahan sistem lapisan, 

kesalahan thinner, kesalahan takaran, atau penyimpanan clear 

coat yang tidak baik. 

d. Blooming/Blushing (Memutih) 

Bentuk cacat ini berupa permukaan yang terlihat memutih 

atau berkabut. Penyebabnya adalah cuaca yang lembab saat 

pengecatan, pencampuran thinner yang tidak tepat, adanya 

kandungan air dalam ruang udara penyemprot, viskositas cat 

terlalu tebal, atau lapisan yang terlalu tebal. 
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e. Univen Gloss (Kilap Tidak Rata)  

Cacat berupa sebagian permukaan cat yang terlihat tidak 

mengkilap. Penyebabnya antara lain adalah cat yang tidak 

diaduk merata, salah menggunakan thinner atau terlalu banyak 

thinner, jarak penyemprotan yang terlalu jauh dari bidang, atau 

kelembaban ruangan yang tidak sesuai saat pengecatan. 

f. Craters/Fish Eyes (Lekukan)  

Bentuk cacat berupa lubang atau lekukan kecil yang 

terdapat pada bagian atas permukaan cat. Cacat ini disebabkan 

oleh terdapatnya minyak pada lapisan cat atau kain pembersih 

permukaan yang kotor. 

g. Frying/Cokling (Keretakan Kecil)  

Cacat berupa keretakan kecil pada lapisan clear coat. Hal 

ini karena kesalahan penggunaan atau kekurangan thinner, 

lapisan bawah belum kering saat pengaplikasian cat, atau 

kelembaban ruang pengecatan kurang sesuai. 

h. Over Spray/Dry Spray  

Cacat ini berupa permukaan yang terlihat berdebu yang 

membentuk garis bertitik. Penyebabnya adalah tekanan udara 

penyemprotan yang  terlalu tinggi, kesalahan penggunaan 

thinner, atau pengadukan cat yang kurang merata. 

i. Peeling/Delamination (Mengelupas)  

Bentuk cacat berupa permukaan cat yang mengelupas. 

Cacat ini disebabkan oleh pengadukan bahan yang kurang 

merata, kesalahan penggunaan thinner, penggunaan bahan 

lapisan dasar yang jelek, atau tidak dilakukan pengamplasan 

antar lapisan. 

 

j. Runs and Sags (Mengalir dan Melentur)  

Cacat ini berupa bentuk cat yang terlihat mengalir dan 

melentur karena terlalu banyak bahan cat di sekitar tempat 
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tersebut. Penyebabnya adalah viskositas campuran yang terlalu 

rendah, lapisan yang terlalu tebal atau terlalu basah, atau waktu 

pengecatan antar lapisan yang terlalu dekat. 

k. Sanding Marks (Guratan Amplas)  

Bentuk cacat berupa terlihatnya guratan amplas pada 

lapisan atas cat. Penyebabnya adalah kesalahan pemilihan 

grit/amplas, terlalu banyak jumlah thinner dalam campuran, 

atau tidak dilakukan pengamplasan akhir pada lapisan 

sebelumnya. 

l. Wrinkling (Berkerut)  

Bentuk cacat berupa timbulnya kerutan pada lapisan selama 

masa pengeringan. hal ini disebabkan oleh proses pengeringan 

yang terlalu cepat, lapisan yang terlalu tebal, atau ruang 

pengecatan terlalu lembab. Maslah-masalah pengecatan 

tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang sama. 

Penyelesaiannya adalah dengan mengamplas kembali hingga 

rata permukaan yang mengalami masalah dan kemudian 

melakukan pengaplikasian cat kembali. 

2.7 Proses Pengecatan 

Pengertian proses pengecatan adalah suatu proses pemberian warna yang 

sesuai dengan warna panel yang tidak mengalami kerusakan. Ada beberapa 

persiapan sebelum melakukan proses pengecatan, antara lain: 

1. Panel yang akan dicat harus dicuci dengan air yang bersih. 

2. Membersihkan peralatan yang akan digunakan untuk proses 

pengecatan seperti spray gun. 

3. Membuat campuran biasanya untuk menyamakan cat yang asli dari 

mobil Kijang Innova (V-2005). Mengukur kekentalan cat, 

perbandingan cat adalah 1:1 (cat : thinner) atau sesuai spesifikasi dari 

merek cat. 
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4. Aplikasi pengecatan 

Setelah semua persiapan selesai maka dilakikan proses pengecatan. 

Proses pengecatan dilakukan 2-3 kali penyemprotan. Langkah-

langkahnya yaitu: 

a. Menyemprotkan cat tipis-tipis dahulu tetapi rata kemudian 

tunggu 10-15 menit agar kering. Selanjutnya cat seluruh 

permukaan dan harus memperhatikan overlapping dan jarak 

pengecatan agar hasil maksimal. 

b. Setelah proses pengecatan selesai ditunggu beberapa menit 

agar cat kering kemudain disemprot pernis agar cat lebih 

mengkilap. Perbandingan campuran pernis 2 : 1 (pernis : 

hardener) dan 5-10% thinner. Untuk penyemprotan pernis 

dilakukan secara bertahap biasanya 2 kali penyemprotan 

yaitu tipis-tipis dahulu kemudian ditunggu 2-3 menit 

kemudian dilakukan penyemprotan kedua dengan lapisan 

yang lebih tebal. 

c. Setelah mengering kemudian dikeringkan di bawah sinar 

matahari selama minim 8 jam.     

2.8 Metode pengeringan 

Metode pengeringan  yang digunakan tergantung pada jenis cat 

yang digunakan misalnya cat jenis laquer menggnakan metode 

pengeringan tanpa oven (kering udara), metode pengeringan ada dua yaitu: 

a. Pengeringan oven 

Menggunakan ruang cat khusus  yang dilengkapi dengan pemanas 

(oven) untuk mengeringkan cat secara paksa. Suhu di dalam oven stabil 

dan dapat diatur susuai dengan kebutuhan dan waktu yang dapat 

ditentukan. “Sumber panas oven berasal dari pembakaran bahan bakar 

yang  disalurkan  lewat  saluran-saluran  tertentu  sehingga  panas  di 
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dalam ruang merata atau panas dari beberapa lampu pijar yang dipasang 

di dalam ruangan.” (Gunadi, 2008). 

 

b. Pengeringan non-oven 

Pengeringan tidak menggunalam oven atau pemanas untuk 

mengeringkan cat tetapi cat mengering karena udara normal (kering 

udara), pengeringan cat dalam suhu udara luar ± 25°– 30° C. Pengeringan 

tanpa oven biasanya dilakukan pada ruangan yang mempunyai sirkulasi 

udara yang baik. 

 


