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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Finishing produk dan Proses Pengecatan bumper 

Belakang Kijang Innova (V-2005) maka diperoleh kesimpulan pekerjaan 

Finishing Produk sebagai berikut: 

1. Proses pemasangan terhadap bodi mobil dilakukan sebelum proses 

pengecata agar bumper tersebut sesuai dengan bumper yang lama dan 

presisi terhadap mobil tersebut. 

2. Proses persiapan permukaan yang dilakukan yaitu meliputi pembersihan 

bekas MAA, pengamplasan, pengaplikasikan epoxy primer, pendempulan, 

dan pengamplasan 

3. Proses pengecatan yang dilakukan yaitu meliputi pengaplikasikan epoxy, 

cat warna, dan clear. Hal terakhir adalah melakukan proses pengkilatan 

dengan mengaplikasikan compound menggunakan mesin. 

4. kebutuhan epoxy dan cat putih tidak sesuai dengan teoristis, dalam teoristis 

epoxy menghabiskan 0.74 Lt, saat pengecatan hanya menghabiskan 0.50 

Lt dan cat putih secara teoristis menghabiskan 0.26 Lt, saat pengecataan 

menghabiskan 0.50 Lt kurang saat pengecatan. 

5. Kebutuhan cat warna dan clear secara teoristis dan saat pengecataan sesuai 

dengan perencanaan menghabiskan kurang lebih 0,50 Lt. 

6. Proses pendempulan moulding menggunakan geal coat yaitu campuran 

resin, talc, dan katalis. Perbandingan resin dan talc 1:3 untuk resin dan 

talc. 

7. Proses finishing yang dilakukan yaitu meliputi cutting produk, 

pendempulan geal coat, pengamplasan, dan pemberiaan rangka. 
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5.2 Saran 

Setelah melaksanakan proses Finishing produk dan proses pengecatan 

bumper Kijang Innova (V-2005) maka dapat disampaikan saran-saran 

untuk pengerjaan selanjutnya sebagai berikut 

1. Untuk kesmpuraan dari hasil Finishing produk dan pengecatan, hendaknya 

membutuhkan manpower yang teliti, ulet dan telaten supaya dapat 

menghasilkan produk yang maksimal. 

2. Untuk mendapatkan hasil maksimal penecatan bumper yang diinginkan 

maka pada saat memilih bahan cat juga harus dengan kuwalitas yang baik, 

supaya hasil pengecatan tidak terjadi cacat orange peel, univen glow, 

peeling, hal tersebut akan membutuhkan waktu proses seelanjutnya. 

3. Saat memakai moulding tersebut, setelah memakai moulding tersebut 

harus dibersih terlebih dahulu, supaya waktu memakai kembali melakukan 

pencetakan produk tidak banyak kotoran bekas dari resin. 

4. Perlu fasilitas ruang pemanas ( oven ) agar kegiatan pengecatan bisa 

memperoleh hasil maksimal. 

 

 

 


