
27

BAB IV

IMPLEMENTASI DESAIN

Dalam implementasi desain, kegiatan yang dilakukan terdiri dari tahapan

sebagai berikut:

1. Tahap Pesiapan

2. Tahap Implementasi Konsep ke Dalam Desain

3. Pembuatan Plate menggunakan CTCP

4. Proses cetak

5. Prsose Finishing

4.1 Tahap Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah :

1. Pengumpulan data kemasan pada dari UKM.

2. Proses penyusunan data dari data UKM dan data yang dibutuhkan.

4.2 Tahap Implementasi Konsep ke Dalam Desain

1. Setelah membuat konsep dan ide dalam bentuk sketsa kasar di kertas,

langkah berikutnya adalah mengimplementasikan desain kasar ke

dalam desain yang nantinya akan diproofing yang nantinya akan

dicetak. Pembuatan desain dalam bagian ini menggunakan software

design Corel Draw X5. Berikut adalah tahap pembuatan desain yang

siap untuk dicetak:
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2. Pembuatan kerangka kemasan

Kerangka kemasan Jamur Krezz mempunyai bentuk seperti paper

bag, dengan pemberian pegangan pada bagian atas kemasan. Dengan

desain kemasan seperti ini akan memudahkan konsumen untuk

membawa jamur krezz.

Gambar 4.1 Komputerisasi kerangka kemasan Jamur Krezz

3. Setelah proses pembuatan kerangka kemasan selesai, maka tahap

selanjutnya adalah pembuatan desain berdasarkan ilustrasi desain yang

telah dibuat.

Gambar 4.2. Komputerisasi desain Jamur Krezz
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4. Setelah tahap pembuatan kerangka dan pembuatan desain selesai,

maka tahap berikutnya adalah penggabungan kerangka kemasan

dengan desain.

Gambar 4.3. Komputerisasi desain yang telah digabungkan dengan

kerangka kemasan

5. Setelah tahap pembuatan desain kemasan selesai, tahap berikutnya

adalah proses print out di digital printing, untuk nantinya dibawa ke

pemilik UKM untuk dilakukan proofing desain dan bentuk kemasan.

6. Proses proofing ke pihak pemilik UKM, jika ada revisi dari pihak

UKM maka segera direvisi, dan bila sudah merevisi sesuai dengan

keinginan pemilik UKM, maka desain siap untuk ke proses

selanjutnya.
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4.3 Proses Pembuatan Plat

Untuk Proses pembuatan plat CTCP (Computer To Convenyional Plate)

ini perlu diperhatikan agar file yang dibawah  ke jasa pembuatan plate sudah

melalui tahap koreksi yaitu:

 Pemeriksaan  sudah dalam bentuk curve agar tidak missing .

 Pemeriksaan gambar agar gambar tidak missing image, atau bisa juga

mencantumkan gambar pada folder yang sama dengan desain.

 Pemeriksaan format bitmap atau gambar lainya untuk menjadi format

CMYK .

 Pemeriksaan atribut cetak.

 Pemeriksaan area bebas object diluar area cetak

 Pemeriksaan permberian overprint dan overlap pada area potong.

4.4 Proses Cetak

Proses cetak adalah proses mentransfer image yang terdapat pada plate

untuk ditransfer pada acuan cetak dalma hal ini kertas sesuai dengan ukuran yang

diinginkan. Caranya yaitu dengan memasang plate terlebih dahulu ke dalam

mesin dan diatur sesuai dengan keinginan.

 Proses penyetelan sebelum dilakukan cetak :

- Menyetel meja feeder pada bagian depan mesin cetak.

- Menyetel unleg

- Menyetel Stopper

- Menyetel double sheet detector

- Menyetel / memasang plate cetak
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- Menyetel meja delivery

- Menyetel inkzone tinta

 Langkah-langkah sebelum dilakukan cetak

- Mengocok kertas

- Mencampur tinta magenta dengan tinta yellow untuk mendapatan warna

merah.

- Jalan kertas (untuk mengecek apakah ada kertas yang double atau tidak).

- Tuas rol air di tempelkan pada silinder plate supaya tidak kotor.

- Drug tinta ditempelkan

- Pengeluaran pada delivery

 Prinsip cetak

- Round to Round (bundar ke bundar)

- Prinsip cetak menggunakan sistem cetak putar

- Baik pembawa materi cetak maupun bahan.

- Cetakannya diletakan di media silinder.

- Plat yang digunakan positif terbaca

4.5 Tahap Finishing

Tahap finishing merupakan tahap akhir dimana pada tahap ini dilakukan

tahap plong atau disebut die cut, proses ini memberikan garis lipatan dan plong

kertas berdasarkan skema pisau.

 Pada proses plong Jamur Krezz ini, menggunakan mesin degel sistem

galey.
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 Degel sistem galey, sitem jenis ini menggerakkan degelnya dengan

poros kiri dan kanan, sebelum mencapai bidang cetaknya degel

tersebut akan sejajar dan menempel pada bidang cetaknya dengan rata,

tanpa ada bagian yang tiba lebih dulu. Ukurannya 48 x 65 cm.

 Bahan yang digunakan pada proses ini:

- Pisau plong

- Pisau creasing

- Karet

- Papan kayu

 Papan kayu lokal.

Jenis ini digunakan sebagai papan plong jika memesan plong tidak terlau

banyak dan bukan merupakan cetakan yang repeat order. Kemampuan

dari papan jenis ini kurang lebih dapat di gunakan untuk memproses

plong sebanyak kurang lebih 10000 pcs. Jika kayu jenis ini digunakan

untuk pesanan yang lebih banyak, dikhawatirkan pada saat proses

dilakukan, kayu tidak kuat menahan tekanan yang berlebihan dan akan

rusak.

 Pisau

Secara umum pisau yang digunakan pada saat proses plong atau die cut di

bedakan menjadi 2 jenis atau bentuk pisau. Dimana ketiga jenis tersebut

memiliki fungsinya masing – masing. Berikut adalah jenis atau bentuk

pisau yang dimaksud :
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- Model tumpul.
Pisau dengan model seperti ini digunakan sebagai pisau creasing yang

berfungsi untuk membuat lipatan pada kemasan.

- Model runcing.

Pisau dengan model seperti ini digunakan sebagai pisau cutting yang

berfungsi untuk memotong bagian pada kemasan yang dibuat putus.

 Kerangka pisau dimensi kemasan 34,5 x cm

 Pembuatan kerangka pisau ini mengacu pada kerangka yang kami buat,

hanya tinggal menempatkan pisau sesuai dengan tempat garis creasing dan

cuttingnya. Pemberian karet dilakukan oleh pembuat kerangka sesuai

dengan ilmu yang mereka miliki.

Berikut adalah gambar kerangka pisau yang siap dipakai :

Gambar 4.4 Papan plong yang telah jadi


