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I. Kompetensi: 

Setelah mengikuti mata kuliah praktik pengecatan ini, diharapkan mahasiswa dapat 

membongkar & memasang, memeriksa, merawat, memperbaiki, mendiagnosis, 

merancang & memodifikasi Body Kendaraan 

II. Sub Kompetensi: 

Setelah mengikuti praktik color matching ini, diharapkan mahasiswa: 

1. mampu melakukan pengenalan warna menggunakan indra penglihatan 

2. memahami warna-warna primer dan gabungannya 

3. mampu memahami jenis warna cat solid dan warna cat metalik. 

4. mampu melakukan proses pencampuran cat (color matching) sehingga bisa 

menyerupai cat aslinya. 

III. Alat dan Bahan: 

1. container (tempat membuat campuran dari beberapa cat, biasanya disertai skala 

ukur) 

2. agitating rod (untuk mengaduk campuran cat) 

3. agitator (untuk mencampur dan menuang cat, tersedia dalam tipe manual dan tipe 

electric) 

4. timbangan color matching (timbangan untuk menimbang cat untuk membanu 

mengalkulasi rasio pencampuran dengan ketelitian 0,1 gram) 

5. Formula Warna (tabel rasio pencampuran warna yang dikeluarkan oleh pabrik 

pembuat cat) 

6. Test Piece (sepotong plat timah, lembaran magnetik atau kartu kertas yang 

digunakan dalam tes penyemprotan cat untuk membandingkan warna)  

7. Oven (peralatan pengering yang digunakan untuk pengeringan paksa test piece. 

8. Lampu color matching (lampu dengan rentang seluruh panjang gelombangnya 

mendekati sinar matahari) 
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IV. Keselamatan Kerja: 

1. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja bagi personil dan lingkungan kerja. 

2. menggunakan peralatan sesuai fungsinya dan selalu menjaga semua peralatan 

dalam kondisi bersih 

3. gunakan alat-alat keselamatan kerja sewaktu bekerja 

4. hati-hati terhadap bahan-bahan yang beracun dan membahayakan kulit 

V. Langkah Kerja: 

1. Lakukan identifikasi kode warana cat kendaraan yang terdapat pada nameplate. 

Untuk kendaraan Toyota biasanya terdiri dai 3 digit kode, dengan digit pertama 

menunjukkan warna seperti tabel berikut: 

 

Digit 
Pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Golongan 
Warna Cat Putih 

Abu-abu 

 

Silver 

Hitam 

 

(two tone)

Merah 

Coklat 

 

Abu-abu 
kecoklatan 

Kuning Hijau 

Hijau 
kebiruan 

 

Torquoise 

Violet 

 

2. Siapkan rasio pencampuran warna dasar sesuai dengan formula warna yang telah 

dikeluarkan oleh pabrik pembuat cat. 

3. Siapkan container, ukur volume cat, hardener dan thinner yang digunakan. 

4. Siapkan timbangan (scale) dan gunakan sesuai dengan prosedur yang benar. 

5. Siapkan warna dasar yang akan digunakan, dengan mencampur/ mengaduk lebih 

dahulu dengan sempurna, dengan memutar agitator (agar pigmennya merata/tidak 

mengendap dibagian bawah) 

6. Tuangkan warna-warna yang sudah dipilih kedalam container dengan cara 

memiringkan agitator dan perlahan-lahan menarik tuas agar cat tertuang perlahan-

lahan. 

 

 

 

 



 FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
JOB SHEET TEKNOLOGI PENGECATAN 

No. : JST/OTO/334/06 Revisi : 00 Tgl. : 07 Juli 2007 Hal. 3 dari 3 

Semester V COLOR MATCHING 2X100 menit 

 

Dibuat oleh : Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen  
tanpa ijin tertulis dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

Diperiksa oleh : 

 

 

 

7. Setelah semua warna dasar ditambahkan, aduklah cat dengan sebuah agitator rod 

sampai warnanya merata. 

8. Buatlah contoh warnapada sebuah test piece dengan menggunakan teflon rod 

aplicator dengan luasan yang cukup (sekitar 30 mm) 

9. Setelah kandungan solvent yang ada didalam cat mengering (setting time), 

tempatkan test piece ke dalam oven dengan suhu sekitar 50oC 

10. Bersihkan test piece yang sudah kering dan contoh panel warna asli cat kendaraan 

(biasanya tutup bensin) dengan compound pengkilap. (polesan jangan sampai 

menimbulkan goresan pada permukaan). 

11. Tempatkan test piece pada contoh panel warna asli cat kendaraan, kemudian 

bandingkan dengan melihat secara langsung, tengah dan tidak langsung kedua 

lapisan cat tersebut. Apabila hasil warna yang diperoleh belum sesuai, maka 

tambahkan warna yang kurang, dan ulangilah langkah f. 

12. Untuk membandingkan color matching yang lebih detail, maka lakukan proses 

spraying (menyemprot) pada permukaan test piece. 

13. Tuangkan campuran cat yang telah dibuat, sekitar 15 gram untuk setiap test piece, 

serta tambahkan hardener dan thinner sesuai petunjuk pabrik pembuatnya. 

14. Lakukan penyemprotan (spraying) pada test piece  dengan metode seperti 

pengecatan yang sesungguhnya. 

15. Lakukan pengeringan dengan oven, dan bandingkan hasil warna dengan contoh 

panel/bodi kendaraan. Apabila hasil warna yang diperoleh belum sesuai, maka 

tambahkan warna yang kurang, dan ulangilah langkah f. 

 

 


