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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Desain 

Desain Pada arti luas dasarnya merupakan pola rancangan yang menjadi 

dasar pembuatan suatu benda. Desain merupakan langkah awal sebelum memulai 

membuat suatu benda, seperti baju, furniture, bangunan, dll. Pada saat pembuatan 

desain biasanya mulai memasukkan unsur berbagai pertimbangan, perhitungan, 

cita rasa, dll. Sehingga bisa dibilang bahwa sebuah desain merupakan bentuk 

perumusan dari berbagai unsur termasuk berbagai macam pertimbangan di 

dalamnya. 

2.1.1 Elemen Dasar Proses Cetak 

Dalam setiap proses cetak produk grafika, teknik cetak yang digunakan 

pada dasarnya selalu mengacu pada 4 elemen dasar. Proses pembuatan suatu 

barang cetakan yang diinginkan dapat terwujud. Elemen-elemen dasar proses 

cetak tersebut antara lain: 

a. Tinta. 

b. Media Cetak. 

c. Plate Film. 

d. Media Penekan. 

Elemen – elemen ini sangat saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga 

diperlukan ketelitian yang serius untuk bisa menghasilkan sebuah cetakan yang 
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baik dan maksimal, baik dari segi warna dan kualitas hasil cetakan itu sendiri, 

oleh karna itu menggapa cetak itu sendiri juga disebut sebagai seni (art) dan inilah 

seni yang terdapat dalam proses cetakan sebenarnya. 

a. Tinta 

  Tinta adalah penghantar warna pada suatu proses cetak. Terbentuk dari 

bahan pewarna atau disebut juga pigment, sarana pengangkut warna  akdiktif atau 

perekat. Pigment merupakan kumpulan suatu partikel yang membentuk menjadi 

bahan padat yang bisa larut. Pigmen membawa suatu informasi warna yang 

nantinya akan ditransfer kemedia cetakan atau substrate. Sarana pengangkut 

warna merupakan suatu media yang berupa cairan untuk mengangkut pigment 

sehingga dapat dipindahkan kemedia cetak. Adiktif merupakan salah satu bahan 

campuran sebagai perekat warna kedalam media cetak atau substrate. Adiktiflah 

unsur yang merupakan sebagai pengatur tingkat kepekatan, kualitas tinta dan 

waktu pengeringatan. 

  Kualitas tinta cetak sangat tergantung oleh dari 3(tiga) unsur tersebut. 

Disamping itu tingkat kekentalan suatu tinta cetak juga sangat tergantung dari 

jenis kualitas teknik cetak yang dipakai. Secara umum dapat disimpulkan bahwa 

tingkatan kualitas tinta dapat diukur kesetabilannya pada saat proses cetak 

berjalan, yang meliputi kekentalan, warna, kelengketan/perekatan dan 

pengeringan. 

b. Media Cetak atau Substrate 

  Media cetak atau disebut juga substrate adalah bahan dasar yang akan 

dicetak dari suatu proses cetak. Macam dari media cetak sangat beragam jenisnya, 
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tergantung pula dari jenis proses cetaknya yang akan mengolah media cetak 

tersebut. Disamping itu suatu teknik proses cetak juga mampu menggunakan 

beberapa macam media cetak. Kertas dan plastik adalah bahan cetak yang paling 

sering digunakan. Selain itu bahan-bahan sintensis, gelas, metal maupun kain juga 

bisa digunakan sebagai media atau bahan cetakan. Bahan-bahan cetak tersebut 

dapat diperoleh dimana-mana. Perlu diperhatikan, bahwa pemilihan jenis dari 

media cetak atau substrate tersebut senagat tergantung dari jenis teknik atau 

proses cetak yang digunakan. 

  Sejak awal proses desain, ukuran bidang cetak sudah harus dipersiapkan, 

agar proses layout dan cetak dapat berjalan dengan baik. Untuk awalnya, hal yang 

harus diketahui adalah pembagian kertas mentah menjadi kertas ukuran cetak. 

  Berdasarkan sejarah perkembangan ukuran kertas mentah, sampai tahun 

1917 banyak dipakai berbagai ukuran kertas,  sehingga membuat perusahaan 

kertas mengalami kesulitan dalam melayani pelanggannya dengan ukuran kertas 

yang benar, dan juga bagi percetakan sulit memenuhi keinginan langganannya. 

Oleh karena itu akhirnya muncul standarisasi ukuran yang dibagi menjadi 3(tiga) 

sekmen: 

A = ukuran kertas jadi yang harus dipakai sebagai ukuran dasar. A0 

adalah ukuran yang terbesar dan ukurannya kurang lebih 1 meter 

persegi.(841 x 1189 mm = 999949 mm2) 

B = ukuran sebelum dipotong 

C = ukuran sampul dari grub A 
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                Tabel 1 Ukuran Kertas standart Internasional 

A Ukuran (mm) B Ukuran (mm) C Ukuran (mm) 

A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297 

A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917 

A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 

A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 

A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 

A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 

A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 

A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 

A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 

A9 37 x 52 B9 44 x 62   

A10 26 x 37 B10 31 x 44   

 

c. Plat Cetak 

  Plate cetak merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses 

cetak terutama di bidang cetak offset, karena berfungsi sebagai pembawa 

informasi yang nantinya akan disampaikan kemedia cetak(substrate). 

Diarea permukaan dari suatu plate cetak tergambar semua data informasi 

yang sudah didesain sebelumnya. Data-data tersebut meliputi teks, gambar 

dan semua pernak pernik desain yang siap untuk dicetak. Semua informasi 

yang tergambar dipermukaan plat cetak tersebut yang akan dijadikan 

media untuk mentranfer tinta kesubstrate. 

  Plat cetak pada dasarnya dibagi menjadi dua area, yaitu area cetak 

dan area non-cetak. Dimana area cetak berfungsi sebagai penerima atau 
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pengikat tinta, sedangkan area non-cetak sebaliknya yakni tidak sebagai 

penerima atau pengikat tinta. Sedangkan bentuk dan bahan plate cetak 

beragam, tergantung pada proses dan teknik cetakannya yang akan 

digunakan. Beberapa macam bentuk dan bahan plate cetak antara lain 

timah hitam, seng, aluminium, kertas, metal, karet, kain, dan lain-lain. 

Selama proses cetak, plate cetak juga berfungsi sebagai penahan tekanan 

atau impresi dari media penekan kesubstrate. 

d. Media Penekan 

Media penekan berfungsi sebagai alat bantu dalam menghasilkan 

cetakan dimedia cetak(substrate). media ini memberikan tekanan anatara 

substrate dengan palte cetak, sehingga tinta yang melekat diplate 

cetak(sesuai dengan pola desain yang telah dibuat) dapat ditranfer dengan 

sempurna(apabila tidak ada kesalahan) kedalam media cetak/substrate. 

Model media penekan ini dan penempatannya sangat bergantung dari 

model mesin cetak dan juga teknik cetak itu sendiri, jadi setiap mesin 

berbeda-beda. 

 

2.2 Kemasan 

Kemasan merupakan sebuah wadah produk. Untuk kemasan, penulis 

menggunakan model kemasan yang sudah ada yaitu model folding box. Karena 

pemilik UKM meminta model dan desain yang sama, namun warna yang beda 

dan menambahkan aneka rasa.   
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Untuk ukuran yang penulis dapatkan, setelah penulis ukur data yang 

didapat antara lain : 

P = 10 cm 

L = 6.5 cm 

T = 3.5 cm 

Setelah penulis mendapatkan ukuran tersebut, lalu penulis membuat mock 

up sesuai ukuran tersebut dan tidak lupa mengecek setiap detailnya untuk mock up 

ukuran kemasan karena hal ini berhubungan dengan pisau die cutting. 

 

2.3 Sejarah Perusahaan 

 UKM ini  berdiri didaerah Caruban kabupaten Madiun, UKM Bintang 

Mas ini baru saja berdiri sejak tahun 2000an. Yang dibangun oleh Bapak Sariman 

pemilik usaha Brem “Bintang Mas” yang berada di Wonoasri RT 003 RW 002 

desa Klitik kecamatan Caruban kabupaten Madiun. Seiring waktu berjalan usaha 

yang dijalankan oleh Bapak Sariman terus berkembang dan menghasilkan brem 

dengan farian rasa dan sudah dikenal oleh masyarakat umum yang khusnya 

daerah jawa. 


