
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Dewasa ini banyak pengusaha pengecatan menengah yang masih banyak  

menggunakan pemanas matahari sebagai bahan untuk mengeringkan cat, 

setelah proses pengecatan dilakukan di luar ruangan. Dengan hal ini, para 

pengusaha pengecatan tidak dapat menghasilkan keuntungan dari hasil 

pengecatan itu sendiri, dikarenakan hasil yang kurang maksimal yaitu terdapat 

debu atau partikel-partikel kecil yang menempel pada cat.  menggunakan 

penutup terpal untuk mengatasi masuknya debu dan udara kotor dari luar 

ruangan adalah hal yang biasanya dilakukan oleh para pengusaha menengah, 

akan tetapi dengan cara ini kurang efektif karena masih banyak kebocoran 

atau celah-celah yang dapat udara kotor atau polusi yang terdapat diluar 

ruangan bias masuk ke dalam ruangan. Pengecatan body kendaraan yang baik 

adalah dilakukan didalan ruangan yang biasanya disebut dengan Cat Oven 

(Paint Booth) karena bebas dari polusi udara dan udara kotor yang ada diluar 

ruangan. 

Industry dianggap sebagai sumber pencemar karena aktifitas Industry 

merupakan kegiatan yang sangat tampak, pembangkitan daya yang 

menggunakan bahan bakar fosil, pembakaran sampah, pembakaran sisa 

pertanian, pembakaran hutan dan pembakaran bahan bakar (Anonim,2009). 
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Dengan permasalahan diatas dibutuhkan mesin yang dapat membantu 

proses pengecatan dan pengeringan bodi kendaraan yang dapat diaplikasikan 

di bengkel-bengkel menengah yang efisien dan minimalis. Spesifikasi yang 

harus dipenuhi dalam alat tersebut adalah mampu memenuhi kebutuhan panas 

dan melakukan proses sirkulasi udara panas yang bersih tanpa adanya debu 

dan partikel-partikel kecil lainnya. 

1.2   Rumusan Masalah 

1. Bagaimana desain dan dimensi dari perancangan Paint Booth dengan 

sistem blower dan burner. 

2. Bagaimana cara pemilihan blower dan burner yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

1.3  Tujuan 

Tujuan perancangan paint booth ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan ruangan Paint Booth yang sesuai dengan kendaraan 

yang ada. 

2. Untuk mendapatkan rancangan Paint Booth dengan system blower dan 

burner. 

1.4   Manfaat 

Manfaat perancangan ini adalah: 

1. Meningkatkan hasil dan proses pengecatan bodi kendaraan secara 

maksimal dan ekonomis. 

2. Menghasilkan karya yang bermanfaat bagi penulis dan Institusi. 
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1.5   Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembiasan dari tujuan diatas maka perlu adanya 

pembatasan guna memudahkan dalam pemahaman, sehingga sasaran yang 

diharapkan dapat tercapai. Adapun batasan – batasannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Proses penguapan cat atau pengeringan cat mobil adalah selama 20 menit 

dengan suhu 60⁰C sesuai lapangan. 

2. Menggunakan material yang mudah didapatkan. 

3. Diasumsikan panas pada oven cat pengeringan merata. 

4. Pengaturan suhu pada oven menggunakan microkontroler. Apabila sudah 

mencapai suhu yang diinginkan pemanas akan mati, apabila suhu menurun 

pemanas akan hidup. 

5. Tidak membahas sebelum atau sesudah proses pengecatan dan jenis cat 

yang digunakan. 
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1.6  Konsep Perancangan 

 

Gambar 1.1 Konsep Alat Cat Oven (Paint Booth) 

 Dalam perancangan mesin cat oven ini (Paint Booth) ini dibagi menjadi 

system 3 ruangan, dari ruangan pengering, ruangan airflow pemanasan, dan 

ruangan airflow blower.  

 

 


