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TUJUAN : 

Setelah Selesai praktik diharapkan siswa dapat : 

1. Mengidentifikasi jenis gangguan pada Pengecatan Kendaraan. 

2. Mengidentifikasi penyebab gangguan pada Pengecatan Kendaraan. 

3. Mengatasi gangguan pada Pengecatan Kendaraan. 

 

ALAT DAN BAHAN : 

1. Obyek Pengecatan 

2. Alat Pengecatan 

 

LANGKAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  : 

1. Bacalah job sheet/lembar kerja agar tidak terjadi kesalahan dalam praktik. 

2. Gunakan alat sesuai dengan fungsi dan prosedur yang benar. 

3. Laporlah pada dosen pembimbing saudara jika akan melakukan pekerjaan yang 

tidak ada dalam uraian job sheet. 

 

LANGKAH KERJA : 

1. Persiapkan alat dan bahan praktek serta tempat praktik yang aman dan nyaman. 

2. Lakukan berbagai uji coba trouble tentang pengecatan dan analisalah segala 

kemungkinan yang terjadi. 

a. Analisa pengaruh kecepatan gerakan spray guns dalam proses 

pengecatan: 

1). Sebelum dicat kondisi obyek pengecatan diusahakan harus bebas dari 

debu dan minya. 

2). Semprotkan cat pada obyek dengan gerakan yang lamban. 

3). Catat gejala yang timbul akibat gerakan pengecatan yang terlalu lamban. 

4). Semprotkan cat pada obyek yang lain dengan gerakan yang sangat 

cepat. 

 

 



5). Catat gejala yang timbul akibat gerakan pengecatan yang terlalu cepat. 

6). Analisalah mengapa terjadi demikian. 

b. Analisa pengaruh kotoran  dalam proses pengecatan: 

1). Bersihkan obyek pengecatan. Ambilah sedikit minyak (misalnya: oli, 

minyak goreng dll), kemudian oleskan sedikit pada permukaan obyek 

pengecatan. 

2). Semprotkan cat pada bagian yang semula diolesi minyak. Perhatikan 

gejala yang terjadi dan catatlah. 

3). Obyek lain yang sudah bersih, ditaburi dengan serbuk yang halus 

(misalnya bubuk kapur. 

4). Semprotkan cat pada bagian yang semula ditaburi bubuk. Perhatikan 

gejala yang terjadi dan catatlah. 

c. Analisa pengaruh thiner terhadap proses pengecatan: 

1). Bersihkan obyek pengecatan dari demu dan minyak. 

2). Semprotkan cat dengan campuran thiner biasa (mutu rendah). 

3). Setelah kering, semprotkan diatas lapisan cat tersebut campuran cat dan 

thiner yang mutunya tinggi (usahakan perbedaan mutu thinernya yang 

kontras). 

4). Tunggu beberapa saat. Catat gejala yang timbul akibat proses pelapisan 

cat dengan thiner yang berbeda kualitasnya. Analisalah mengapa terjadi 

demikian. 

3. Bersihkan tempat kerja, mesin dan alat seperti semula. Kembalikan dan rapikan 

mesin pada tempat semula (kedudukan mesin berdasarkan nomor urut). 

4. Buatlah laporan praktek dengan data yang saudara peroleh pada saat melakukan 

praktik. 

TUGAS : 

1. Buatlah Laporan Praktik dikumpulkan pada waktu praktik minggu berikutnya. 

2. Menurut saudara gangguan apa saja yang sering terjadi pada karburator kendaraan. 

Sebutkan 5 gangguan dan sertakan cara mengatasinya. 

 


