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KATA PENGANTAR 

 
Modul MELAKSANAKAN PROSEDUR MASKING dengan kode 

OPKR-60-011 C ini disusun untuk dijadikan pedoman praktis bagi guru 

maupun siswa SMK bidang keahlian otomotif dan program keahlian 

mekanik otomotif. Modul ini disusun berdasarkan kompetensi yang 

diharapkan dari keluaran SMK bidang keahlian otomotif, sesuai dengan 

kurikulum berbasis kompetensi dari Dikmenjur Republik Indonesia. Modul 

ini juga dilengkapi dengan berbagai macam job ketrampilan guna 

mendukung siswa agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan.  

Sebagai upaya menambah wawasan siswa dalam mempelajari 

metode masking pengecatan ini, perlu sekali dilakukan kunjungan industri 

ke bengkel pengecatan kendaraan maupun industri karoseri kendaraan. 

Selanjutnya penyusun mengucapkan selamat belajar, semoga modul yang 

sederhana ini dapat turut andil dalam rangka mencerdaskan Bangsa 

Indonesia, menjadi bangsa yang berkompetensi sesuai dengan bidang 

profesinya masing-masing. 

Akhirnya, penyusun menyadari keterbatasan dalam menyusun modul 

ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak 

sangat diharapkan, demi penyempurnaan pada penulisan modul 

berikutnya. Semoga bermanfaat! 

Yogyakarta,  Desember 2004 
Penyusun 

 

 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta  
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B. Kedudukan Modul 

Modul dengan kode OPKR-60-011C tentang “Melaksanakan 

Prosedur Masking” ini merupakan prasyarat untuk menempuh modul 

OPKR-60-016C dan OPKR-60-037C, sebagaimana terlihat pada diagram 

pencapaian kompetensi. 
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PERISTILAHAN/ GLOSSARY 

 

Masking Paper adalah : Kertas lembaran yang digunakan untuk 

menutupi bagian kendaraan yang tidak akan dilakukan 

pengerjaan.  

Spray adalah : semprotan cat yang sangat halus dari proses pengecatan. 

Solvent  adalah : cairan pengecatan yang mempunyai daya rembes 

terhadap kertas masking dan masking tape. 

Vinyl sheet adalah : lembaran vinyl yang lebar. Gunanya untuk menutup 

bagian kendaraan yang tidak dicat agar terbebas dari debu 

pengecatan. Dipasang tidak bersentuhan langsung dengan 

permukaan repainting. 

Adhesive adalah : bahan perekat yang memungkinkan masking tape 

melekat erat pada permukaan bodi kendaraan.  

Over Spray  adalah : semprotan yang terbuang karena sudah melebihi 

batas yang ditentukan akibat dari lebarnya semprotan 

pengecatan.  

Penetrasi adalah : daya tembus/rembes cat kepada masking paper dan 

masking tape. 

Border adalah : merupakan area yang memisahkan (batas) bagian yang 

dicat (repainting) dengan yang tidak dicat.  

Surfacer adalah : lapisan (coat) cat kedua yang disemprotkan diatas 

primer, putty atau lapisan dasar (under coat) lainnya. 

Repainting adalah : proses pengecatan ulang untuk memperbaiki cat 

yang rusak akibat usia, akibat goresan dan lain-lain.  

Spot Repainting  adalah : perbaikan pengecatan hanya sebagian kecil 

dari permukaan.  

Reverse masking adalah : metode masking dengan membalik sebagian 

masking tape agar border/batas pengecatan tidak kentara.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. DESKRIPSI 

Modul ini berisi materi praktis tentang Masking Pengecatan yang 

meliputi : tujuan dan K3L, perlengkapan dan bahan, metode dan bordir, 

dan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam masking 

pengecatan. Semua yang kami kupas dalam modul ini membahas 

tentang informasi penting yang dikemas secara sistematis disertai 

tugas-tugas praktis untuk diketahui siswa SMK program keahlian Teknik 

Body  Otomotif. Harapannya setelah mempelajari modul ini siswa dapat 

memahami prosedur yang benar dari masking pengecatan.  

Kompetensi yang terdapat dalam modul ini banyak dipakai dalam 

industri karoseri kendaraan baik sekala besar maupun kecil, bahkan 

dalam bengkel-bengkel pengecatan yang banyak tersebar di Nusantara 

ini. Siswa yang sudah memiliki kompetensi dalam modul ini dapat 

bekerja di bengkel pengecatan kendaraan maupun industri karoseri 

kendaraan. Dalam akhir pembelajaran modul ini perlu diadakan 

Kunjungan Industri agar siswa mengetahui secara langsung 

penggunaan kompetensi dalam modul ini di lapangan serta  untuk 

membuka wawasan kewirausahaan siswa. 

 

B. PRASYARAT 

Dari peta kedudukan modul dalam halaman depan modul ini dapat 

diketahui beberapa kompetensi sebagai prasyarat siswa dalam 

mempelajari modul ini yakni : 

1. Penggunaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan tempat 

kerja. 

2. mengikuti prosedur Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan. 
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3. Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Ukur. 

4. Pembacaan dan pemahaman gambar teknik. 

5. Melaksanakan pekerjaan sebelum perbaikan. 

6. Melepas, menyimpan dan mengganti/memasang panel-panel bodi 

kendaraan, bagian-bagian panel dan perangkat tambahannya. 

7. Mempersiapkan permukaan untuk pengecatan ulang 

8. Mempersiapkan bahan dan perlengkapan pengecatan. 

Dengan penguasaan kompetensi prasarat diatas siswa dapat dengan 

mudah mempelajari kompetensi Masking Pengecatan ini.  

 
C. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Petunjuk bagi Siswa : 

a. Bacalah modul ini dengan seksama dan pahami setiap topik secara 

berurutan, karena isi dari modul ini saling keterkaitan antara 

kegiatan belajar satu dengan yang lainnya. 

b. Kerjakan Tugas pada modul ini dan laporkan tugas anda kepada 

guru pendamping/instruktur. Jika tugas dinyatakan belum baik 

ulangi kembali sampai dinyatakan baik. 

c. Kerjakan tes formatif dalam modul ini tanpa melihat kunci 

jawabannya. Cocokkan dengan kunci jawaban. Jika masih 

terdapat kesalahan ulangi kembali sampai tidak terdapat 

kesalahan. 

d. Siapkan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja serta 

lingkungan di ruang kerja anda sebelum anda melaksanakan 

praktek. 

e. Jangan cepat puas dengan hasil praktek anda, coba lagi sampai 

mendapatkan kualitas pekerjaan yang sempurna. 

f. Jika ada yang kurang jelas tanyakan pada instruktur/guru 

pembimbing anda. 
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g. Jika anda sudah dapat menguasai modul ini baik materi maupun 

prakteknya, mintalah kepada guru pendamping/instruktur untuk 

uji kompetensi.  

 

2. Petunjuk bagi Guru : 

a. Bantulah peserta diklat dalam merencanakan (Planing) proses 

belajar. 

b. Instruktur/Guru  wajib mendampingi siswa dalam mempelajari 

modul ini. 

c. Koreksilah tugas dan hasil latihan yang dikerjakan siswa dengan 

baik, berilah respon pada siswa anda supaya siswa lebih 

bersemangat. 

d. Awasi (Controlling) peserta diklat dalam mempelajari modul ini. 

e. Guru bertugas mengorganisasikan (Organizing)  peserta diklat 

untuk memudahkan siswa dalam belajar. 

f. Jika siswa dipandang sudah mampu menguasai materi modul ini 

Guru bertugas mengevaluasi peserta diklat dan berilah “surat 

keterangan serifikasi keahlian/ kompetensi” tentang Masking 

Pengecatan. 

g. Untuk memudahkan guru dalam penilaian hasil latihan siswa, Guru 

wajib membuat kriteria penilaian yang berisi sub-sub kompetensi 

siswa. Berilah angka penilaian pada setiap butir kompetensi 

tersebut.  

h.  
D. Tujuan Akhir 

Tujuan akhir dari pembelajaran modul ini adalah : 

1. Siswa mampu menyebutkan peralatan keselamatan kerja dan 

memiliki kompetensi dalam melaksanakan langkah keselamatan dan 

kesehatan kerja serta lingkungan dengan baik. 
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2. Siswa mampu menyebutkan bahan dan peralatan masking 

pengecatan serta menjelaskan fungsi dari peralatan tersebut. 

3. Siswa memiliki kompetensi sebagai berikut : 

a. Menjelaskan metode dan bordir Masking Pengecatan dengan 

benar. 

b. Menjelaskan langkah-langkah yang harus diperhatikan  dalam 

prosedur masking pengecatan dengan benar. 

c. Melakukan masking terhadap kendaraan baik mobil maupun 

sepeda motor dengan prosedur yang benar. 

 



E. Kompetensi 

Modul ini membentuk kompetensi melaksanakan prosedur masking. Sedangkan subkompetensi yang ingin dicapai dapat 

dijabarkan seperti dibawah ini : 

 
KOMPETENSI  :    Melaksanakan prosedur masking 
KODE :    OPKR-60-011.C 
DURASI PEMELAJARAN :    60 Jam  @ 45 menit 
 

MATERI POKOK PEMELAJARAN SUB 
KOMPETENSI 

KRITERIA KINERJA LINGKUP 
BELAJAR SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

Mempersiapkan 
permukaan bodi 
kendaraan dengan 
mendahulukan 
masking sebelum 
penyelesaian ulang 

? Persiapan dilaksanakan tanpa menyebabkan 
kerusakan ter-hadap sistem/komponen lainnya. 

? Penggunaan peralatan dan pakaian kerja pelindung 
yang sesuai untuk kegiatan-kegiatan perbaikan.  

? Permukaan yang berdekatan yang akan 
diselesaikan ulang dilindungi dengan menggu-nakan 
metode dan bahan masking yang telah disetujui 

? Permukaan yang akan dise-lesaikan ulang 
dibersihkan dari kontaminasi.  

? Pemasangan komponen dan perlengkap-an 
tambahan yang dapat dipengaruhi oleh proses 
penyelesaian akhir dilindungi atau dipindahkan, 
dipasang dan disimpan secara aman.  

? Permukaan dimasking dengan menggunakan 
metode, bahan serta per-alatan yang disetujui.  

? Bahan-bahan sisa dibuang atau disimpan 
berdasarkan persyaratan dari pemerintah dan 
perusahaan 

? Seluruh kegiatan persiapan dilaksanakan 
berdasarkan SOP (Standard Operation Procedures), 
peraturan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan) yang berlaku dan prosedur/ kebijakan 
peru-sahaan.    

 

? Melaksanaka
n masking 
ukuran 
sedang 
dalam 
persiapan 
pengecatan 
kendaraan/ 
komponen 

 

? Persiapan 
dilaksanakan tanpa 
menyebabkan ke-
rusakan terhadap 
sistem/ komponen 
lainnya 
? Permukaan dimasking 

dengan menggunakan 
metode, bahan serta 
peralatan yang 
disetujui 
? Pemasangan 

komponen dan 
perlengkapan 
tambahan yang dapat 
dipengaruhi oleh 
proses penyelesaian 
akhir di-lindungi atau 
dipindahkan dipasang 
dan disimpan secara 
aman 

? Bahan-bahan 
pembersih yang 
diperlukan 
? Bahan-bahan 

masking dan 
prosedurnya 
? Informasi teknik 

yang sesuai 
? Prosedur keamanan 

tempat kerja 
? Persyaratan 

keamanan peralatan 
? Persyaratan 

keamanan mesin 
? Prosedur kerja yang 

benar dari 
perlengkapan yang 
sesuai 
? Prosedur masking 

? Mengakses, 
memahami dan 
menerapkan 
informasi teknik 
? Menggunakan 

perlengkapan dan 
peralatan sesuai 
? Menggunakan 

berbagai macam 
bahan masking 



F. Cek Kemampuan 

Sebelum mempelajari modul OPKR-60-011 C, isilah dengan cek list (? ) kemampuan yang telah dimiliki peserta 

diklat dengan sikap jujur dan dapat dipertanggung jawabkan : 

 

Jawaban 
No. Kompetensi 

Ya Tidak 

Bila jawaban 
‘Ya’, kerjakan   

1. Menjelaskan pengertian dan tujuan masking pengecatan    

2. Menyebutkan perlengkapan pengaman masking beserta fungsinya.    

3. Menyebutkan bahan dan alat prosedur masking    

4. Menjelaskan prosedur masking kendaraan    

5. Melakukan prosedur masking untuk kendaraan secara menyeluruh    

 

Apabila peserta diklat menjawab Tidak,  pelajari modul ini! 
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BAB II 
PEMELAJARAN 

 

A. RENCANA BELAJAR SISWA 

Rencanakan setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi tabel di 

bawah ini dan mintalah bukti belajar kepada guru jika telah selesai 

mempelajari setiap kegiatan belajar. 

Jenis Kegiatan Tgl Waktu 
Tempat 
Belajar 

Alasan 
Perubahan 

Paraf 
Guru 

A. Pengertian dan K3L Masking 
Pengecatan 

     

B.  Perlengkapan dan Bahan 
Masking Pengecatan 

     

C. Metode masking dan bordir      

D.  Menjelaskan langkah-langkah 
yang harus diperhatikan dalam 
masking pengecatan 
kendaraan. 

     

E. Melakukan Masking Kendaraan 
untuk Pengecatan 

- Masking pintu belakang, quarter 
panel,engine hood, fender 
depan dan pintu depan 

     

 
B. KEGIATAN BELAJAR  

1. Kegiatan Belajar 1  :  Pengertian Umum Masking dan  
            Perlengkapan K3L Masking  

a. Tujuan Kegiatan Belajar 1 : 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 1 tentang pengertian 

umum masking dan peralatan K3L masking ini siswa diharapkan 

dapat : 

1). Menjelaskan pengertian masking dengan benar. 

2). Menjelaskan tujuan masking dengan benar. 

3). Menjelaskan peralatan pengaman masking dengan benar. 

4). Menggunakan peralatan pengaman masking dengan benar. 
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b. Uraian Materi 1 

1) Pengertian Umum Masking 

Dalam metode pengecatan kita sering melakukan perlindungan 

terhadap permukaan kendaraan yang tidak akan dicat dengan 

warna yang sama. Langkah kita dalam melakukan perlindungan 

inilah yang dimaksud dengan Masking. Tujuan dari masking ini 

adalah melindungi permukaan tertentu dari kendaraan agar 

tidak terkena semprotan cat, dan bahkan dari demu-debu yang 

dihasilkan dari pengecatan itu. Jika proses masking yang kita 

lakukan kurang sempurna maka hasil pengecatan kurang 

sempurna dan kita akan kehilangan banyak waktu untuk 

membersihkan permukaan tersebut. Oleh karena itu proses 

masking harus sempurna agar dihasilkan pengecatan yang 

sempurna. 

 
2)Peralatan Pengaman Masking 

a) Goggles (kacamata) 

Kacamata berfungsi melindungi mata dari debu 

pengecatan, thiner, dan debu-debu dempul dan logan yang 

dihasilkan dari pengamplasan dempul.  

        

 

 

 

 

Gambar1. Kacamata 

 

b) Respirator 

(1) Masker Partikel 
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Masker partikel harus dipakai pada setiap kegiatan 

pengecatan yang berpotensi menghasilkan debu. Misalnya 

pada saat : pengamplasan pendempulan, penyemprotan 

(spray), pembersihan bidang cat dll. Masker partikel ada dua 

macam yaitu : type isi ulang dan type sekali pakai. Jika 

sudah lama digunakan, masker partikel ini akan mengalami 

kejenuhan (kotoran yang menempel sudah banyak). Oleh 

karena itu kita harus memperhatikan limit waktu 

penggunaannya.  

 

 

 

 

 

Gambar2. Masker Type sekali pakai 

 

 
Ukuran partikel yang dapat mempengaruhi paru-paru 

adalah yang dalam rentang 0,2 sampai 5 mikro meter. Tabel 

berikut ini menu njukkan besarnya partikel pengecatan dan 

asal partikel. 

 
Tabel. 1.  Besarnya partikel hasli Pengecatan. 

        

       

 

 

 

 

 

Gambar. 3. Masker Type isi ulang/refill 
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(2) Masker Gas 

Masker gas adalah alat pelindung yang dirancang untuk 

mencegah gas organik (udara bercampur dengan uap 

organik solvent) yang terhisap melalui mulut dan hidung. Ada 

dua type masker gas yaitu : type air – line dan type filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Masker Gas Air-Line         Gambar 5. Masker Gas Type Filter 

 

Type air-line bekerja dengan cara memberikan udara 

yang dialirkan kedalam masker melalui selang udara. Type 

jenis ini dapat kita lihat pada pemberian oksigen kepada 

pasien di rumah sakit, penyelam dll. Masker jenis ini tingkat 

keamanannya tinggi karena udara yang kita hisap ada diluar 

sistem pengecatan. Akan tetapi memerlukan biaya yang 

tinggi untuk mengganti gas oksigen yang kita pakai. Masker 

type filter dilengkapi dengan filter canister untuk menyerap 

gas-gas organik. ctu kita harus jeli untuk mengetahui bahwa 

kapan filter canister yang kita pakai sudah saatnya diganti.   

Jika terjadi kelembaban udara, kemampuan serap filter 

canister akan memburuk. Setiap filter canister dirancang 

sebagai filter gas tertentu. Oleh karena itu ketika melakukan 

pengecatan kita harus menggunakan filter canister untuk 

organik solvent. 
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(3). Masker type lain 

Masker ini biasanya dibuat dengan anyaman kawat dan 

karbon aktif. Jangan gunakan masker type ini untuk 

mengganti filter canister yang kita pakai. Masker type ini 

banyak dijual di apotek atau di toko-toko. Cara 

penggunaannya dapat dibawa pada cara penggunaan produk. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Masker Gas Sederhana (sekali pakai) 

 
c) Pakaian dan Topi untuk Pengecatan 

Pakaian dan topi digunakan untuk melindungi badan 

dari debu,  gas thiner dan semprotan pengecatan. 

 
d) Sarung tangan tahan solvent (anti rembes) 

 

 

 

 

 

 

 

Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan 

seseorang saat menggunakan sander ataupun mengangkat 

bagian body. Sarung tangan ada yang dirancang untuk 

mencegah penyerapan organik solvent kedalam kulit. Pada 

kekerjaan pengecatan sarung tangan jenis ini dapat menjadi 

Gambar 7. Sarung Tangan 
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aus jika digunakan dalam pekerjaan yang menggunakan 

jenis pasta misalnya: pemoles, pengkilat, dll.  

 
e) Sepatu Pengaman 

Sepatu pengaman dirancang untuk melindungi kaki dari 

benturan benda keras. Oleh karena itu sepatu pengaman 

memiliki lapisan metal diatas jari kaki dab memiliki sol yang 

tinggi untuk melindungi kaki. Ada pula type safety shoes 

yang bersifat memberi anti statik. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Rangkuman 1 

1) Masking adalah metode perlindungan yang menggunakan 

adhesive tape (masking tape) atau kertas untuk menutup suatu 

bagian permukaan yang tidak akan dikerjakan. 

2) Tujuan masking adalah untuk melindungi bagian yang tidak 

dikerjakan dari debu cat dan  dempul. Oleh karena itu dalam 

proses menutup bagian tersebut harus benar-benar rapat 

sehingga dalam akhir pekerjaan diperoleh hasil yang maksimal. 

3) Peralatan pengaman masking pada umumnya sama dengan 

alat pengaman pada proses pengecatannya. Karena proses 

masking tidak bisa terpisah dari proses pengecatannya. 

Peralatan tersebut antara lain : kacamata, masker, sarung 

tangan, pakaian dan topi, sarung tangan, dan sepatu. 

Gambar 8. Sepatu Pengaman 



 13 

4) Dalam setiap melakukan pekerjaan hendaknya kita selalu 

mengutamakan langkah keselamatan, kesehatan kerja dan 

Lingkungan agar kita selalu aman dan sehat sehingga dapat 

terus melakukan aktifitas pekerjaan dengan nyaman. 

 
d. Tugas 1 

1) Carilah artikel di internet yang ada hubungannya dengan 

masking pengecatan. 

2) Carilah spesifikasi masker sederhana yang banyak dijual di 

apotek. Gas apa saja yang dapat diserap oleh masker tersebut 

dan apa bahaya gas tersebut bagi tubuh dan lingkungan kita. 

 

e. Tes Formatif 1 

1) Apa yang dimaksud dengan proses masking pada body 

kendaraan. Dan apa tujuan kegiatan masking tersebut. 

2) Sebutkan peralatan pengaman dari kegiatan masking. Sertakan 

pula fungsi masing-masing alat tersebut. 

3) Apa perbedaan antara masker type air line dengan type filter. 

4) Apa yang dimaksud dengan break through time ? 
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f. Kunci Jawaban Formatif 1 

1) Masking adalah metode perlindungan yang menggunakan 

adhesive tape (masking tape) atau kertas untuk menutup 

suatu bagian permukaan yang tidak akan dikerjakan untuk 

melindungi bagian yang tidak dikerjakan tersebut dari cat, 

debu cat dan  debu dempul.  

2) Alat pengaman masking beserta fungsinya antara lain : 

a) Kaca mata (gogless) berfungsi melindungi mata dari debu 

pengecatan dan gas/uap thiner serta kemungkinan yang 

lain yang dapat menyebabkan mata cidera/celaka. 

b) Masker berfungsi melindungi pernafasan dari kemungkinan 

masuknya debu dan gas/uap thiner. Pada pengecatan 

tertentu (misalnya cat open) diperlukan masker yang 

mampu melindungi wajah secara menyeluruh dari 

kemungkinan panas, gas/uap thiner dan debu. 

c) Sarung tangan berfungsi melindungi tangan dari cat 

kotoran pengecatan dan perekat dari masking tape. 

d) Pakaian praktek berfungsi melindungi badan dari kotoran 

dan panas.  

e) Sepatu pengaman berfungsi melindungi kaki dari 

kemungkinan cidera/celaka akibat benda-benda tajam 

(misalnya : plat, paku dll).  

3) Perbedaan antara masker type air line dengan type filter 

adalah : masker type air line menggunakan tabung gas 

oksigen yang dialirkan melalui selang kesaluran pernafasan 

kita. Pada  Type air line udara yang kita hisap diluar sistem 

udara pengecatan sehingga tingkat keamanannya tinggi. 

Masker type filter menggunakan filter/saringan untuk 

menyaring udara yang kita hisap. Jika filternya sudah jenuh 
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maka udara yang kotorpun dapat masuk ke sistem 

pernapasan kita. 

4) Yang dimaksud break through time adalah kejenuhan/limit 

efektifitas dari kemampuan filter masker dari gas-gas yang 

berbahaya. Jika sudah mencapai titik jenuh maka filter akan 

membiarkan gas berbahaya masuk melewati filter tersebut. 
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g. Lembar Kerja 1 

1). Alat dan Bahan : 

a) Alat pengaman masking 

b) Kain majun 

 

2). Keselamatan Kerja : 

a) Tidak melakukan pekerjaan dengan bergurau. 

b) Ikuti petunjuk dari instruktur/guru pembimbing dan 

petunjuk yang tertera dari lembar kerja. 

c) Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan prosedur yang 

benar. 

d) Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak melakukan 

pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 

 

3). Langkah Kerja : 

a) Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, efektif 

dan seefisien mungkin. 

b) Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan guru/ 

instruktur. 

c) Lakukan pengenalan alat-alat dan bahan yang diperlukan 

untuk pekerjaan masking! 

d) Lakukan peragaan penggunaan pakaian kerja masking dan 

tindakan-tindakan keselamatan kerjanya! 

e) Buatlah catatan-catatan penting kegiatan praktikum secara 

ringkas. 

f) Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan yang 

telah digunakan seperti keadaan semula. 
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4). Tugas : 

a) Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b) Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1. 
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2. Kegiatan Belajar 2 :  Peralatan, Bahan Masking dan
Metode  Masking

a. Tujuan Kegiatan Belajar 2.

Setelah mempelajari kegiatan belajar 2 tentang Peralatan

dan bahan Masking ini siswa diharapkan dapat :

1). Menyebutkan dan mengidentifikasi peralatan yang digunakan

pada proses masking dengan benar.

2). Menjelaskan fungsi dari masing-masing peralatan yang

digunakan pada proses masking dengan benar.

3). Menjelaskan metode masking dengan benar.

b. Uraian Materi 2

1)Bahan dan Peralatan Masking

Bahan masking adalah semua bahan kebutuhan yang

diperlukan dalam proses masking. Dalam memilih bahan

hendaknya selalu mempertimbangkan asas kemudahan dan

kehematan. Ada beberapa syarat bahan masking dapat

diterima/digunakan antara lain :

a). Dapat mencegah solvent terkena permukaan.

b). Dapat mencegah terkupasnya cat setelah mengering.

c). Dapat mencegah pencemaran debu.

d). Tidak meninggalkan adhesive pada permukaan cat.

Bahan-bahan yang diperlukan dalam prosedur masking

adalah :

a). Kertas Masking (masking paper)

Kertas masking berfungsi sebagai penutup bagian

yang tidak akan dicat. Kertas masking layak digunakan jika

bebas terhadap debu, tahan terhadap penetrasi solvent,
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dan mudah dalam penggunaannya. Kertas masking tersedia

dalam berbagai ukuran tebal untuk pekerjaan dan aplikasi

yang berbeda-beda, misalnya : kertas yang tebal untuk

mencegah penetrasi solvent atau kertas tahan panas

dengan lapisan aluminium dan lain-lain. Untuk

memudahkan dalam pengambilan.

Masking paper biasanya tersedia dispenser masking

paper. Alat ini gunanya untuk menggulung masking paper

dengan berbagai ukuran tebal dan disertai pula gulungan

masking tape yang langsung bisa menempel pada

permukaan masking paper. Ada sebagian masking paper

yang sudah dilengkapi dengan masking tape pada bagian

bawahnya.

b). Vinyl Sheet

Vinyl sheet adalah material dari bahan vinyl sangat

tipis yang biasanya tersedia dalam ukuran lebar yang lebih

besar dari pada masking paper.  Oleh karena itu, sangatlah

berguna untuk mencegah overspray cat dalam ukuran

yang lebar disekitar permukaan kerja. Karena terbuat dari

Gambar 9. Masking Paper Dispenser
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vinyl maka kemungkinan tahan terhadap penetrasi solvent

sangat tinggi. Dengan demikian vinyl sheet dapat dipakai

berulang-ulang selama belum kaku/keras akibat cat yang

mengering.

c). Spesial Masking Cover

Spesial masking cover berfungsi menutup keseluruhan

kendaraan dan hanya memperlihatkan (membuka) bagian

yang akan dicat saja. Cover ini dapat digunakan berulang-

ulang. ada pula masking cover yang hanya digunakan

untuk menutup ban kendaraan.

d). Masking Tape

Masking tape adalah bahan perekat yang digunakan

untuk menempelkan/memegang masking paper pada body

kendaraan.  Masking tape pada pengecatan kendaraan

hendaknya dipilih yang mempunyai ketahanan terhadap

panas, mempunyai daya lekat yang tinggi tetapi tidak

meninggalkan adhesive pada bodi kendaraan setelah

dikupas. Ada sebagian masking tape dipasaran yang

mempunyai daya lekat sangat rendah, sehingga solvent cat

dapat merembes masuk dan mengasilkan pengecatan yang

kurang sempurna.

Gambar 10. Spesial Masking Cover
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Klasifikasi masking tape menurut tahan panas :

(1). Untuk cat dengan pengeringan udara : digunakan

dengan laquer-based paint. Apabila dipanaskan,

adhesive akan melekat pada bodi kendaraan.

(2). Untuk cat dengan pengeringan buatan : digunakan

dengan urethane-based paint. Tahan panas sampai 60º

s.d. 80ºC (140º s.d. 176ºF).

(3). Untuk cat bakar (baked paint) : Tahan panas hingga

130º hingga 140º C (226º s.d. 284ºF)

Catatan :

Sekalipun ketahan panas masking tape sesuai dengan

temperatur pengeringan, tetapi apabila lapisan (coat)

lemah terhadap solvent, maka lapisan (coat) akan rusak

oleh solvent yang terkandung didalam adhesive dari tape.

Hal ini akan menimbulkan bekas (tanda) pada permukaan

yang ditutup (masked). Untuk menghilangkan bekas

tersebut perlu dilakukan pengomponan.

Nama Fungsi

A Bahan anti lekat Mencegah gulungan tape melekat

B Backing Material dasar dari tape ( kertas dll)

C
Primer Menyebarkan lekatan adhesive pada backing

sehingga mencegah adhesive tertinggal pad
permukaan kerja

D Adhesive Menyebarkan lekatan

Gambar 11. Masking Tape
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Catatan :

Pada bagian A (bahan anti lekat), adhesif dapat melekat

tetapi jika ditarik tidak tertinggal pada permukaan tersebut.

Bukan berarti tidak dapat dilekati sama sekali. Pada bagian

C (primer) fungsinya untuk mempertahankan adhesive

pada bagian B (backing) sehingga ketika dilepas/ditarik

adhesivenya akan ikut tertarik dan tidak tertinggal pada

permukaan kerja.

Klasifikasi masking tape menurut backing:

(1). Terbuat dari kertas : untuk mencegah overspray pada

bodi dan melekatkan masking paper pada tempatnya.

Lazim digunakan pada area umum. Meskipun terbuat

dari kertas tetapi tetap harus tahan terhadap penetrasi

solvent.

(2). Terbuat dari plastik : untuk aplikasi dua jenis warna

atau lebih dan border melingkar. (border adalah : batas

bagian yang dicat dengan bagian yang tidak dicat).

e). Gap Tape (urethane tape)

Gap Tape adalah tipe masking material yang

dirancang untuk mencegah merembesnya cairan cat

kedalam celah (gap) pada engine hood atau pintu. Terbuat

dari urethane foam (bentuknya bulat dan panjang) dengan

adhesive. Gape tape memudahkan proses masking pada

area yang bercelah (gap). Bentuk yang bulat (silinderal),

mencegah timbulnya spray step (semprotan bertangga)

sehingga permukaan yang dicat mudah dipoles.
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Gambar 12. Gape Tape (urethane tape)

f). Bahan masking untuk weatherstrip

Untuk menjamin sparasi (perpisahan) dalam masking

suatu jendela sangatlah sulit, karena wetherstrip atau

moulding tetap menempel pada bodi kendaraan, cat akan

melekat pada weatherstrip. Produk khusus dapat

dimasukkan kebawah weatherstrip untuk membuat celah

diantara bodi dengan weatherstrip. Sebagai contoh dari

produk ini adalah sebagai berikut :

2) Metode Masking

Metode masking dapat diklasifikasikan menurut area

lapisan (coat) dan tipe dari  metode pengecatan yang

dijelaskan sebagai berikut :

Masking Untuk Block Repainting

Masking untuk Aplikasi Surfacer

Masking untuk Spot Repainting

Metode Masking

Gambar 13. Masking untuk weatherstrip
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a) Masking untuk Aplikasi Surfacer

Karena aplikasi surfacer menggunakan tekanan udara

yang lebih rendah dari pada yang untuk top coat (untuk

memperkecil over spray), maka proses masking untuk

pekerjaan permukaan dapat disederhanakan. Metode masking

terbalik (reverse masking)biasanya digunakan untuk

mencegah timbulnya semprotan berganda (spray step).

Gambar 14. Masking Surfacer

Reserve masking adalah suatu metode dimana masking

paper diaplikasikan dengan membalik luar-dalam, sehinggan

suatu lapisan (coat) tipis dari kabut cat akan melekat

disepanjang bordir. Metode ini digunakan untuk memperkecil

timbulnya tangga (step) dan membuat border tidak kentara

(tidak kelihatan). Dalam bekerja disuatu area kecil, misalnya

spot repainting, border dapat dibuat (ditetapkan) disuatu bodi

panel tertentu.

Gambar 15. Reverse Masking
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b). Masking untuk Block Repainting

Untuk masking block repainting, panel seperti misalnya

fender atau door (pintu) harus dimasking sendiri-sendiri.

Untuk lubang-lubang yang ada pada panel tersebut  (misalnya

lubang untuk trim pieces, atau gap diantara panel) harus

ditutup untuk mencegah kabut cat masuk kedalam area

tersebut. Apabila terlalu sulit untuk menutup lubang, maka

lubang tersebut dapat ditutup dari dalam, sehingga dapat

mencegah melekatnya kabut cat pada internal part.

c) Masking untuk SHADING atau Spot Repainting

(1) Untuk masking quarter panel

Dalam pengecatan ulang suatu panel tanpa border

(pengecatan total), maka perlu digunakan shading (mem-

blok) untuk repaint pada panel tersebut. Untuk memastikan

bahwa semprotan cat tidak menimbulkan tangga semprotan,

maka area harus dimasking dengan menggunakan teknik

reverse (masking terbalik)

Gambar 17. Masking quarter panel

Gambar 16. Masking Blok Repainting
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(2) Masking ujung

Untuk repaint ujung suatu fender, maka area harus di

repainted dengan spot repainting hanya melibatkan paint

area yang lebih kecil daripada blok repainting, maka

masking hanya dilakukan dibagian ujung fender saja.

Gambar 18. Masking Ujung Kendaraan

c. Rangkuman  2

1) Beberapa syarat bahan masking dapat diterima/digunakan

yaitu : dapat mencegah solvent terkena permukaan, dapat

mencegah terkupasnya cat setelah mengering, dapat

mencegah pencemaran debu dan tidak meninggalkan

adhesive pada permukaan cat.

2) Bahan Masking adalah semua bahan kebutuhan yang

diperlukan dalam proses masking yang terdiri dari : Kertas

Masking (masking paper), Vinyl sheet, Spesial masking

cover, masking tape, gape tape, dan bahan masking untuk

weatherstrip.

3) Metode masking dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

masking untuk aplikasi surfacer, masking untuk block

repainting, masking untuk spot repainting.

4) Reserve masking adalah suatu metode dimana masking

paper diaplikasikan dengan membalik luar-dalam, sehingga
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suatu lapisan (coat) tipis dari kabut cat akan melekat

disepanjang bordir. Metode ini digunakan untuk

memperkecil  timbulnya tangga (step) dan membuat border

(batas cat) tidak kentara (tidak kelihatan). Dalam bekerja

disuatu area kecil, misalnya spot repainting, border dapat

dibuat (ditetapkan) disuatu bodi panel tertentu.

d. Tugas 2

1) Lakukan observasi dilapangan, bisa dibengkel cat dan

perbaikan body. Catat metode masking apa yang dipakai

pada bengkel tersebut dan kesalahan apa saja yang

dilakukan bengkel tersebut.

2) Diskusikan dengan teman saudara kemungkinan apa saja

yang dapat terjadi akibat dari cara masking yang salah.

e. Tes Formatif 2

1) Apa saja syarat yang memungkinkan bahan dan

perlengkapan masking dapat digunakan.

2) Sebutkan peralatan dan bahan yang digunakan dalam

kegiatan masking.

3) Apa fungsi masing-masing peralatan dan bahan masking

tersebut.

4) Jelaskan, mengapa paper masking harus dapat mencegah

penetrasi solvent.

5) Sebutkan metode masking dan jelaskan masing-masing

metode tersebut menurut bahasa anda.

6) apa yang anda ketahui tentang reverse masking?
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f. Kunci Jawaban Formatif 2

1) Untuk dapat diterima/digunakan sebagai bahan masking

maka bahan tersebut perlu syarat antara lain : Dapat

mencegah penetrasi solvent pada permukaan, dapat

mencegah terkupasnya cat setelah mengering, dapat

mencegah pencemaran debu, tidak meninggalkan

adhesive/bekas pada permukaan cat.

2) Peralatan dan bahan yang digunakan dalam kegiatan

masking antara lain : Kertas Masking (masking paper),

Vinyl sheet, Spesial masking cover, masking tape, gape

tape, dan bahan masking untuk weatherstrip.

3) Fungsi bahan-bahan masking tersebut adalah :

a) Kertas masking untuk melindungi permukaan yang

tidak akan dilakukan pengecatan.

b) Vinyl sheet fungsinya sama dengan kertas masking,

hanya penggunaan  vinyl sheet lebih diutamakan pada

pengecatan yang memerlukan ketahanan penetrasi

solvent lebih tinggi.

c) Spesial masking paper digunakan pada pengecatan

khusus. Biasanya pada skala besar.

d) Masking tape untuk melekatkan making paper pada

permukaan benda kerja dan untuk mencegah terjadinya

semprotan bertingkat.

e) Gap tape untuk menutup bagian yang lubang atau

beralur.

f) Masking weatherstrip untuk melindungi/ masking pada

bagian khusus.

4) Paper masking harus dapat mencegah penetrasi solvent

agar masking mudah dilepas ketika cat sudah kering dan
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tidak menimbulkan bekas. Disamping itu untuk efektifitas

kerja, agar tidak banyak pekerjaan pada langkah finishing.

5) Metode masking terdiri dari :

a) Masking untuk Aplikasi Surfacer biasanya digunakan

dalam pengecatan dengan tekanan udara yang lebih

rendah dari pada yang untuk top coat (untuk

memperkecil over spray), maka proses masking untuk

pekerjaan permukaan dapat disederhanakan. Metode

masking terbalik (reverse masking)biasanya digunakan

untuk mencegah timbulnya semprotan berganda (spray

step).

b) Masking untuk Blok Repainting. Karena untuk blok atau

secara menyeluruh maka masking yang diperlukan juga

secara menyeluruh. Biasanya maskingnya dilakukan

secara sendiri-sendiri, maksudnya : pintu sendiri,

kap/tutup mesin sendiri, dan seterusnya.

c) Masking untuk Spot repainting adalah masking untuk

pengecatan yang hanya sebagian kecil (bahasa

lapangan : Spet). Maskingnya tidak menyeluruh, hanya

pinggir dari bagian yang akan dicat saja.

6) Reserve masking adalah suatu metode dimana masking

paper diaplikasikan dengan membalik luar-dalam,

sehinggan suatu lapisan (coat) tipis dari kabut cat akan

melekat disepanjang bordir. Metode ini digunakan untuk

memperkecil  timbulnya tangga (step) dan membuat

border tidak kentara (tidak kelihatan). Dalam bekerja

disuatu area kecil, misalnya spot repainting, border dapat

dibuat (ditetapkan) disuatu bodi panel tertentu.
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g. Lembar Kerja 2

1). Alat dan Bahan :

a). Peralatan, Bahan Masking dan Metode  Masking

(1). Kertas Masking (masking paper)

(2). Vinyl sheet

(3). Spesial masking cover

(4). Masking tape

(5). Gap tape

(6). Bahan masking untuk weatherstrip

b). Kendaraan peraga (mobil)

c). Kain majun

2). Keselamatan Kerja :

a). Ikuti petunjuk dari instruktur/guru pembimbing dan

petunjuk yang tertera dari lembar kerja.

b). Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan prosedur

yang benar.

c). Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak

melakukan pekerjaan yang tidak tertera pada lembar

kerja.

3). Langkah Kerja :

a). Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat,

efektif dan seefisien mungkin!

b). Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan guru/

instruktur!

c). Lakukan pengenalan, pengidenfikasian, pemahaman

fungsi serta cara pemakaian peralatan dan bahan yang

digunakan pada pekerjaa masking!
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d). Lakukan simulasi/ peragaan masking pada kendaraan

yang digunakan untuk praktikum! (sampel bagian

yang di-masking ditentukan oleh guru/ instrukstur)!

e). Buatlah catatan penting selama praktikum secara

ringkas!

f). Setelah selesai, bereskan kembali peralatan, bahan

dan tempat kerja!

4). Tugas :

a). Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas.

b). Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda

peroleh setelah mempelajari materi pada kegiatan

belajar 2.
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3. Kegiatan Belajar 3 : Memilih Border dan Contoh Masking 

a. Tujuan Kegiatan Belajar 3. 

Setelah mempelajari kegiatan belajar 3 tentang Memilih Border 

dan Contoh  Masking  ini siswa diharapkan dapat : 

1). Menyebutkan dan mengidentifikasi border  yang digunakan pada 

proses masking dengan benar. 

2). Melakukan berbagai macam contoh masking dengan prosedur 

yang benar. 

 

b. Uraian Materi 3 

1). Memilih Border dan Metode Masking 

Area yang memisahkan bidang yang dicat dengan bidang 

yang tidak  dilakukan pengecatan disebut border (batas). Dalam 

melakukan masking kita perlu sekali memperhatikan batasan-

batasan yang akan dimasking. Batas masking tersebut dapat 

didasarkan dari besarnya area repair/perbaikan dan kondisi cat 

yang lama. Hal ini untuk menghindari terjadinya border yang 

nampak jelas. Border yang baik tidak akan terlihat sama sekali 

oleh penglihatan kita. Sebaliknya Border yang salah akan  nampak 

jelas batas antara cat yang baru dan cat yang lama. Berikut ini 

klasifikasi border : 

 

 

 

 

 

 

 

Border untuk masking 

Border pada gap diantara panel-panel 

Border pada body sealer (samb. Panel) 

Border pada puncak garis stamping 

Border pada bagian rata suatu panel 
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a) Border Pada Gap diantara panel-panel 

Untuk blok repaint suatu panel luar yang terpasang 

dengan baut, maka perbatasan panel harus di masked dengan 

menggunakan border pada gap diatara panel-panel tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Border pada gap diantara panel-panel 

 

b) Border pada body sealer (Sambungan Panel) 

Quarter panel atau tipe panel las lainnya, ada 

kemungkinan tidak memiliki gap yang memisahkanya dari 

perbatasan panel. Inilah salah satunya, yaitu area yang 

menghubungkan lower back panel dan rocker panel, biasanya 

menggunakan body sealer, sehingga bagian body sealer ini 

dapat digunakan sebagai border. Masking tape dapat dilipat 

kedalam lebarnya body sealer, untuk membuat step pada 

border menjadi kurang jelas (kurang kelihatan). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Border pada body sealer 
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Gambar 21. Masking tape pada lebar body sealer 

 
c). Border pada Puncak dari suatu Garis Karakter 

Metode ini digunakan hanya untuk repainting suatu bagian 

dari panel tanpa memperlebar area yang tidak perlu dicat. Hal 

ini biasanya diperoleh dengan reverse masking, yang membuat 

step pada order menjadi tidak kentara. Lakukan reverse 

masking dengan cermat disepanjang garis karakter. 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Border pada garis karakter 

 
d). Border pada Bagian Yang Rata 

Apabila mengerjakan area yang kecil, misalnya dalam spot 

repainting, border dapat dibuat didalam panel itu sendiri, 

dengan reverse masking. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 23. Border pada bagian yang rata 
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2) Pelaksanaan Masking 

Proses kerja dan metode masking tergantung pada area yang 

akan dicat ulang dan tipe pengecatannya. Oleh karena itu tidak 

menutup kemungkinan ada banyak metode masking menurut  

area dan tipe pengecatan tersebut. 

a) Masking untuk repainting pintu belakang 

Bagian yang harus dilepas antara lain : Molding belt pintu 

belakang, Molding luar pintu belakang dan Handel luar pintu 

belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Bagian Kendaraan yg perlu masking khusus/dilepas 

 

Buka pintu belakang dan pasangkan masking tape, sebagai 

border bagi rangka pintu (door sash). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Border Masking pada rangka pintu belakang 
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Ada dua cara masking untuk repainting pintu belakang : 

(1). Masking dari luar pintu 

(a). Mulailah masking dari tepi  lubang. 

 

 

 

 

 

Gambar  26. Masking pada handel luar pintu belakang 

 
(b). Kemudian, tutuplah pertengahan lubang. Pada saat 

menutup bagian tengah, jangan menekan masking terlampau 

kuat, apabila terlalu kuat menekan maka masking tape dapat 

terkupas. 

 
(2).  Masking dari dalam pintu. 

(a).  Susunlah bersama beberapa masking tape yang pendek 

yang cukup besar untuk menutup lubang pemasang handle 

pintu luar. 

(b). Dari dalam, tempelkan masking tape untuk menutup 

lubang yang digunakan untuk memasang handle pintu luar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar  27. Masking handel pintu belakang dari dalam 
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Tempelkan masking tape sedemikian rupa, sehingga tape 

melewati bagian lipatan dari pintu. Seperti pada gambar A, 

tempelkan kira-kira panjang ekstra tape 150 mm (5,9 inc) pada 

bagian bawah depan pintu belakang. Untuk bagian atas 

belakang, tempelkan tape pada seluruh rangka seperti yang 

terlihat pada gambar B. sedapat mungkin, hindari timbulnya 

kerutan masking tape. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  28. Masking bagian lipatan dalam pintu belakang 

 
? Tempelkan masking tape pada sisi pintu atas, dan biarkan 

panjangnya berlebihan. 

? Menggunakan masking tape yang lain, tambahkan masking 

tape untuk memperlebar bagian tape. 

? Menggunakan masking tape lain, tekan tape yang diangkat 

dari rangka pintu (door sash). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Masking area belt molding 
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Tutuplah pintu belakang, dan gunakan masking tape lain untuk 

menekan bagian perpanjangan tape yang ditempelkan seperti 

step “3” diatas. Pastikan tidak adanya tape yang macet dan 

tertinggal  pada tepi pintu. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Masking bagian luar pintu belakang 

 

Bukalah pintu depan, dan tempelkan masking tape pada border 

yang ditetapkan, disepanjang lembah dari flange depan 

(gambar A) dari pintu belakang. Demikian pula, untuk bagian 

bawah flange, panjangkan masking paper sehingga mencapai 

tape yang telah ditempelkan dari bagian dalam tersebut diatas, 

dalam step “3”, gambar A. Untuk sisi atas, bungkuskan masking 

paper disekelilingnya, sehingga menutup rangka pintu (door 

sash). Masking paper harus mempunyai lebar yang cukup untuk 

menutup center pillar.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Masking area flange bagian depan pintu belakang 
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Menggunakan masking tape, tempelkan masking paper 

sedemikian rupa sehingga melewati tepi belakang pintu depan. 

Panjangkan ujung atas masking paper secukupnya saja pada 

rangka pintu, dan ujung bawah pada perpanjangan kira-kira 

300 mm (11,81 inc) dari ujung belakang pintu depan. Untuk 

bagian rangka, bungkuslah masking paper kearah luar, seperti 

pada gambar A. Akhirnya, tutuplah pintu.  Masking paper harus 

cukup lebar untuk menutup weatherstrip depan. Pada saat 

menutup pintu depan, lakukanlah secara perlahan-lahan agar 

masking tape tidak terkupas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Masking bagian dalam pintu depan 

 

Menggunakan vinyl sheet, tutuplah setengah bagian depan 

kendaraan, atap (roof) dan bagasi. Vinyl sheet harus dijauhkan 

kira-kira 200 mm (7,87 Inc) dari pintu belakang. Demikian pula, 

pastikanlah agar vinyl sheet tidak mencapai lantai. Tutuplah sisi 

kendaraan yang berlawanan dari yang akan dicat (dalam 

gambar adalah bagian kanan kendaraan) sampai kira-kira 

setengah tinggi kendaraan. Pastikanlah bahwa vinyl sheet tidak 

kusut. 
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Gambar 33. Pemasangan vinyl sheet 

 

? Tempelkan masking paper pada sisi belakang pintu depan. 

Masking paper harus sepanjang rocker panel sampai roof 

(atap). Pastikan bahwa masking paper tidak kusut. 

? Bungkuslah bagian tepi belakang pintu depan. Pada saat 

melakukannya, gunakan jari anda untuk menempelkan 

masking tape disekitar tepian. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34. Masking tepi belakang pintu depan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Masking kaca pintu belakang. 
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Tempelkan masking paper pada quarter panel. Bentangkan 

ujung atas masking paper hingga kaca belakang, dan ujung 

bawah hampir mencapai lantai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  35. Masking quarter panel kendaraan 

 

Bungkuslah bagian depan quarter wheel housing. Tempelkan 

masking paper pada masking tape yang diaplikasikan dalam 

step “3”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  36. Masking rumah roda (wheel housing) dan roda 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Masking rocker panel 
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Masking rocker panel tersebut diatas adalah langkah masking 

terakhir. Setelah itu dapat dilakukan pengecatan kecil (spot 

repainting)  pada pintu belakang.  Langkah masking 

sebagaimana tersebut diatas urutannya tidak selalu harus 

demikian. Bisa dilakukan menurut kreatifitas siswa. 

 

c. Rangkuman 3 

1) Pemilihan border (batas) masking sangat menentukan 

keberhasilan pengecatan. Jika pemilihan border benar batasan 

cat yang baru dan lama tidak akan kelihatan, begitu sebaliknya 

jika pemilihan bordernya salah maka batas cat yang baru dan 

yang lama akan kelihatan jelas. 

2) Pemilihan border dapat didasarkan pada besarnya perbaikan 

dan kondisi cat lama. Jika warna cat lama sudah memudar 

hampir keseluruhan maka tidak mungkin dilakukan spot 

repainting. Dengan demikian pengecatan dilakukan secara 

keseluruhan dan bordir dilakukan secara sendiri-sendiri. 

3) Border untuk masking dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

border pada gap diantara panel-panel, body sealer (sambungan 

panel), puncak garis stamping, bagian rata suatu panel. 

4) Border masking pada bagian yang rata  perlu kecermatan 

dalam menentukan batasnya agar tidak  terjadi batas 

pengectan yang kentara/jelas. 

5) Dengan menggunakan vinyl sheet kendaraan akan terlindung 

dari debu cat dan dempul dan juga uap thiner yang dapat 

merusak permukaan cat. Vinyl sheet diusahakan tidak kusut 

dan berketut agar debu cat tidak terjebak yang akan 

menyebabkan vinyl sheet kotor. 
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d. Tugas 3 

1) Lakukan observasi dilapangan, bisa dibengkel cat dan perbaikan 

body. Catat metode border masking apa yang dipakai pada 

bengkel tersebut dan kesalahan apa saja yang dilakukan 

bengkel tersebut. Buatlah laporan observasi. 

2) Diskusikan dengan teman saudara kemungkinan apa saja yang 

dapat terjadi akibat dari pemilihan border masking yang salah. 

 

e. Tes Formatif 3 

1) Berdasarkan apa bordir masking dapat dilakukan. 

2) Klasifikasikan border masking dan jelaskan masing-masing 

metode border tersebut. 

3) Buatlah urutan kerja masking kendaraan pada sport repainting 

atap (roof) kendaraan. Jenis kendaraan ditentukan peserta 

diklat. 
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f. Kunci Jawaban Formatif 3 

1) Bordir masking dapat dilakukan berdasarkan besarnya area 

repainting dan tipe pengecatannya. 

2) Border untuk masking dapat diklasifikasikan sebagai berikut :  

a. Border pada gap diantara panel-panel. Pada panel kendaraan 

biasanya terdapat gap-gap yang seolah-olah memisahkan 

bagian panel tersebut. Gap-gap tersebut dapat digunakan 

sebagai batas untuk menentukan area pengecatan. 

b. Border pada Body sealer (sambungan panel). Pada klasifikasi ini 

lebih mudah dilakukan karena border/ batas pengecatan 

ditentutan pada sambungan panel satu dengan yang lainnya. 

Sebagai contoh : masking pintu maka batasnya adalah pintu itu 

dengan bodi kendaraan. Sehingga secara keseluruhan pintu 

tersebut menjadi area pengecatan. 

c. Border pada puncak garis stamping. Yang dimaksud garis 

stamping adalah lekukan/ profil kendaraan. Biasanya karena 

pengaruh usia cat  maka pada bagian lekukan ini seolah-olah 

sebagai pemisah warna yang pudar dan belum pudar. 

d. Border pada bagian rata suatu panel. Biasanya pada klasifikasi 

ini repainting disebabkan karena kerusakan yang tidak merata. 

Misalnya bodi kendaraan tergores sebagian. Sehingga yang 

menjadi border hanya sekeliling goresan tersebut. 

3) Urutan masking roof (atap) kendaraan menurut pendapat peserta 

didik sesuai jenis kendaraan yang akan dimasking. 
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g. Lembar Kerja 3 

1). Alat dan Bahan : 

a). Peralatan, Bahan Masking  

(1). Kertas Masking (masking paper) 

(2). Vinyl sheet 

(3). Spesial masking cover 

(4). Masking tape 

(5). Gap tape 

(6). Bahan masking untuk weatherstrip 

b). Kendaraan peraga (mobil) 

c). Kain majun. 

 

2). Keselamatan Kerja : 

a). Ikuti petunjuk dari instruktur/guru pembimbing dan petunjuk 

yang tertera dari lembar kerja. 

b). Gunakan peralatan sesuai dengan fungsi dan prosedur yang 

benar. 

c). Mintalah ijin dari instruktur anda bila hendak melakukan 

pekerjaan yang tidak tertera pada lembar kerja. 

 

3). Langkah Kerja : 

a). Persiapkan alat dan bahan praktikum secara cermat, efektif 

dan seefisien mungkin. 

b). Perhatikan instruksi praktikum yang disampaikan guru/ 

instruktur. 

c). Lakukan pengenalan dan pengidentifikasian border yang 

akan dipergunakan masking! 

d). Lakukan masking dengan berbagai jenis pemasangan border 

pada kendaraan! 
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e). Buatlah catatan penting selama praktikum secara ringkas. 

f). Setelah selesai, bereskan kembali peralatan, bahan dan 

tempat kerja. 

 
4). Tugas : 

a). Buatlah laporan praktikum secara ringkas dan jelas. 

b). Buatlah rangkuman pengetahuan baru  yang diperoleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 3.  
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BAB III 
EVALUASI 

 
 

A. PERTANYAAN 

1. Apa yang dimaksud dengan proses masking pada body kendaraan? 

Dan apa tujuan kegiatan masking tersebut? 

2. Sebutkan peralatan pengaman dari kegiatan masking!. Sertakan pula 

fungsi masing-masing alat tersebut!. 

3. Apa perbedaan antara masker type air line dengan type filter? 

4. Apa yang dimaksud dengan break through time ? 

5. Apa saja syarat yang memungkinkan bahan dan perlengkapan 

masking dapat digunakan? 

6. Sebutkan peralatan dan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

masking! 

7. Apa fungsi masing-masing peralatan dan bahan masking tersebut? 

8. Jelaskan, mengapa paper masking harus dapat mencegah penetrasi 

solvent! 

9. Sebutkan metode masking dan jelaskan masing-masing metode 

tersebut menurut bahasa anda! 

10. Berdasarkan apa bordir masking dapat dilakukan? 

11. Klasifikasikan border masking dan jelaskan masing-masing metode 

border tersebut! 

12. Buatlah urutan kerja masking kendaraan pada sport repainting atap 

(roof) kendaraan! Jenis kendaraan ditentukan peserta diklat. 
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B. KUNCI JAWABAN 

1. Masking adalah metode perlindungan yang menggunakan adhesive 

tape (masking tape) atau kertas untuk menutup suatu bagian 

permukaan yang tidak akan dikerjakan untuk melindungi bagian 

yang tidak dikerjakan tersebut dari cat, debu cat dan  debu dempul.  

2. Alat pengaman masking beserta fungsinya antara lain : 

a. Kaca mata (gogless) berfungsi melindungi mata dari debu 

pengecatan dan gas/uap thiner serta kemungkinan yang lain yang 

dapat menyebabkan mata cidera/celaka. 

b. Masker berfungsi melindungi pernafasan dari kemungkinan 

masuknya debu dan gas/uap thiner. Pada pengecatan tertentu 

(misalnya cat open) diperlukan masker yang mampu melindungi 

wajah secara menyeluruh dari kemungkinan panas, gas/uap thiner 

dan debu. 

c. Sarung tangan berfungsi melindungi tangan dari cat kotoran 

pengecatan dan perekat dari masking tape. 

d. Pakaian praktek berfungsi melindungi badan dari kotoran dan 

panas.  

e. Sepatu pengaman berfungsi melindungi kaki dari kemungkinan 

cidera/celaka akibat benda-benda tajam (misalnya : plat, paku 

dll).  

3. Perbedaan antara masker type air line dengan type filter adalah : 

masker type air line menggunakan tabung gas oksigen yang dialirkan 

melalui selang kesaluran pernafasan kita. Pada  Type air line udara 

yang kita hisap diluar sistem udara pengecatan sehingga tingkat 

keamanannya tinggi. Masker type filter menggunakan filter/saringan 

untuk menyaring udara yang kita hisap. Jika filternya sudah jenuh 

maka udara yang kotorpun dapat masuk ke sistem pernapasan kita. 
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4. Yang dimaksud break through time adalah kejenuhan/limit efektifitas 

dari kemampuan filter masker dari gas-gas yang berbahaya. Jika 

sudah mencapai titik jenuh maka filter akan membiarkan gas 

berbahaya masuk melewati filter tersebut. 

5. Untuk dapat diterima/digunakan sebagai bahan masking maka bahan 

tersebut perlu syarat antara lain : Dapat mencegah penetrasi solvent 

pada permukaan, dapat mencegah terkupasnya cat setelah 

mengering, dapat mencegah pencemaran debu, tidak meninggalkan 

adhesive/bekas pada permukaan cat. 

6. Peralatan dan bahan yang digunakan dalam kegiatan masking antara 

lain : Kertas Masking (masking paper), Vinyl sheet, Spesial masking 

cover, masking tape, gape tape, dan bahan masking untuk 

weatherstrip. 

7. Fungsi bahan-bahan masking tersebut adalah : 

a. Kertas masking untuk melindungi permukaan yang tidak akan 

dilakukan pengecatan. 

b. Vinyl sheet fungsinya sama dengan kertas masking, hanya 

penggunaan  vinyl sheet lebih diutamakan pada pengecatan yang 

memerlukan ketahanan penetrasi solvent lebih tinggi. 

c. Spesial masking paper digunakan pada pengecatan khusus. 

Biasanya pada skala besar. 

d. Masking tape untuk melekatkan making paper pada permukaan 

benda kerja dan untuk mencegah terjadinya semprotan 

bertingkat. 

e. Gape tape untuk menutup bagian yang lubang atau beralur. 

f. Masking weatherstrip untuk melindungi/masking pada bagian 

khusus. 

8. Paper masking harus dapat mencegah penetrasi solvent agar 

masking mudah dilepas ketika cat sudah kering dan tidak 
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menimbulkan bekas. Disamping itu untuk efektifitas kerja, agar tidak 

banyak pekerjaan pada langkah finishing. 

9. Metode masking terdiri dari :  

a. Masking untuk Aplikasi Surfacer biasanya digunakan dalam 

pengecatan dengan tekanan udara yang lebih rendah dari pada 

yang untuk top coat (untuk memperkecil over spray), maka proses 

masking untuk pekerjaan permukaan dapat disederhanakan. 

Metode masking terbalik (reverse masking)biasanya digunakan 

untuk mencegah timbulnya semprotan berganda (spray step). 

b. Masking untuk Blok Repainting. Karena untuk blok atau secara 

menyeluruh maka masking yang diperlukan juga secara 

menyeluruh. Biasanya maskingnya dilakukan secara sendiri-

sendiri, maksudnya : pintu sendiri, kap/tutup mesin sendiri, dan 

seterusnya. 

c. Masking untuk Spot repainting adalah masking untuk pengecatan 

yang hanya sebagian kecil (bahasa lapangan : Spet). Maskingnya 

tidak menyeluruh, hanya pinggir dari bagian yang akan dicat saja. 

10. Bordir masking dapat dilakukan berdasarkan besarnya area 

repainting dan tipe pengecatannya. 

11. Border untuk masking dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Border pada gap diantara panel-panel. Pada panel kendaraan 

biasanya terdapat gap-gap yang seolah-olah memisahkan bagian 

panel tersebut. Gap-gap tersebut dapat digunakan sebagai batas 

untuk menentukan area pengecatan. 

b. Border pada Body sealer (sambungan panel). Pada klasifikasi ini 

lebih mudah dilakukan karena border/batas pengecatan 

ditentutan pada sambungan panel satu dengan yang lainnya. 

Sebagai contoh : masking pintu maka batasnya adalah pintu itu 
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dengan bodi kendaraan. Sehingga secara keseluruhan pintu 

tersebut menjadi area pengecatan. 

c. Border pada puncak garis stamping. Yang dimaksud garis 

stamping adalah lekukan/profil kendaraan. Biasanya karena 

pengaruh usia cat  maka pada bagian lekukan ini seolah-olah 

sebagai pemisah warna yang pudar dan belum pudar. 

d. Border pada bagian rata suatu panel. Biasanya pada klasifikasi 

ini repainting disebabkan karena kerusakan yang tidak merata. 

Misalnya bodi kendaraan tergores sebagian. Sehingga yang 

menjadi border hanya sekeliling goresan tersebut 

12. Urutan masking roof (atap) kendaraan menurut pendapat peserta 

didik sesuai jenis kendaraan yang akan dimasking 
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C. KRITERIA KELULUSAN 

Aspek 
Skor 

(1-10) 
Bobot Nilai Keterangan 

Kognitif (Soal no 1 s.d. 12)  5  

Ketelitian pemeriksaan 
pendahuluan 

 
1 

 

Ketepatan prosedur masking  2  

Ketepatan waktu  1  

Keselamatan kerja  1  

Syarat lulus nilai 
minimal 70, 
dengan skor 
setiap aspek 
minimal 7 

Nilai Akhir   

 
Kategori Kelulusan : 

70 s.d. 79 :  memenuhi kriteria minimal dengan bimbingan 
80 s.d. 89 :  memenuhi kriteria minimal tanpa bimbingan 
90 s.d. 100 :  di atas minimal tanpa bimbingan 
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PENUTUP 

 
Peserta diklat yang telah mencapai syarat kelulusan (dengan nilai 

minimal 7) modul OPKR 60 011 C ini dapat melanjutkan ke modul 

selanjutnya, minimal OPKR 60 016 C dan OPKR 60 037 C (sesuai peta 

kedudukan modul). Bagi peserta diklat yang belum memenuhi syarat 

kelulusan harus mengulang modul ini dan tidak diperkenankan mengambil 

modul  selanjutnya. 

Jika peserta diklat sudah menempuh 20 modul tentang bodi otomotif 

maka kepadanya berhak diberikan sertifikat kompetensi bidang Teknik 

Bodi Otomotif. 
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