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BAB III 

METODE KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Waktu dan Lokasi 

  Pelaksanaan kerja praktek dilakukan hampir selama dua bulan mulai dari 

tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan 15 Februari 2011. Pelaksanaan kerja 

ini mengikuti jadwal kerja staf PT. Sekawan Inti Pratama, Karena hanya 

dilakukan pada hari selasa, rabu, dan kamis dari pukul 08.00 s.d 17.00 dengan jam 

isitirahat pada pukul 12.00 s.d 13.00. 

  Kerja praktek yang dilaksanakan di PT. SEKAWAN 

INTIPRATAMA ,Tbk. Jl raya Sidoarjo Km 25 Dusun patoman, desa keboharan 

Krian - Sidoarjo, Jawa Timur. Selama kerja praktek yang dilaksanakan penulis di 

tempatkan  pada bagian Design sesuai dengan penempatan yang dilakukan oleh 

pihak HRD. 

3. 2 Landasan Teori 

  Berdasarkan pada teori yang di dapat dari perkuliahan Program Studi 

DIII-Komputer Grafis dan Cetak STIKOMP Surabaya, terdapat beberapa teori 

atau materi yang berhubungan erat dengan pelaksanaan kerja praktek di PT. 

Sekawan Inti Pratama,Tbk. pada bagian Design tentang proses pengolahan  

vektorisasi Design.  
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  Seperti yang sudah diketahui, didalam proses menghasilkan produk- 

produk cetakan atau grafika cetakan	kemasan	atau	packaging  terdapat tiga fase 

atau tahapan penting yang harus dilalui yaitu Pracetak (prepress), Cetak (press) 

dan Finishing (postpress). Dimana dari setiap fase atau tahapan penting tersebut 

terdiri dari beberapa langkah kecil yang pada akhirnya nanti sangat menentukan 

produk akhir cetakan yang dihasilkan. Dimana, salah satu tahapan terpenting 

tersebut adalah fase Pracetak (prepress) yang juga merupakan tempat inti 

dilakukannya proses pengolahan file digital artwork. 

3.2.1 Pracetak (prepress) 

  Pracetak merupakan awal dari suatu proses pembuatan barang cetakan. 

Suatu karya desain tidaklah mudah untuk secara langsung ditransferkan ke proses 

cetak. Ada beberapa tahapan yang harus dimengerti oleh seorang desainer grafis 

dalam pengolahan karya desain. Untuk dapat membuat suatu desain produk 

grafika, ada beberapa hal yang harus dimengerti, misalnya proses cetaknya, bahan 

atau media cetaknya, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu sekali adanya 

pemahaman tentang alur proses cetak bagi para desainer grafis. 

  Pracetak atau Pre-press meliputi semua langkah proses yang dibutuhkan 

untuk mempersiapkan materi desain, mulai dari persiapan area cetak, teks, 

original image dan gambar grafis sampai kepada proses produksi untuk 

menghasilkan semua materi yang siap "untuk proses cetak".Termasuk di 

dalamnya pembuatan obyek-obyek desain baik berbasis vektor maupun pixel, 

pembuatan film dan plat untuk persiapan proses cetak. Materi yang ada di 

prepress, yang meliputi kegiatan desain grafis juga merupakan titik awal yang 

sangat berguna untuk kegiatan desain, misalnya untuk website atau presentasi 
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yang menggunakan teks dan foto atau gambar. Oleh karena itu proses desain 

dalam Pracetak disebut juga dengan “PRE-MEDIA”, yang artinya proses 

persiapan teks dan gambar untuk berbagai macam media publikasi. 

	 	 Pracetak	 dikenal	 juga	 dengan	 tahap	 persiapan.	 Unit	 ini	 bertugas	

mengolah	materi	yang	akan	dicetak	hingga	menjadi	acuan	cetak	dari	mesin	

cetak.	 Dalam	 pekerjaannya,	 bagian	 Pracetak	 ini	 berkaitan	 erat	 dengan	

peralatan	 seperti	 komputer	 untuk	 mendukung	 proses	 desain	 dan	 layout,	

printer,	scanner,	kamera,	meja	layout	dan	montase,	imagesetter	(Computer	to	

Film),	 film	 processor,	 platemaker,	 plate	 processor,	 platesetter	 (Computer	 to	

Plate),	penggaris,	perekat,	cutter,	astralon,	densitometer	dan	lain‐lain.		

	 Secara	 garis	 besar,	 dalam	 ruang	 pra	 cetak,	 beberapa	 proses	 yang	

dilakukan	adalah	sebagai	berikut	:	

1. Proses Layout Desain 

2. Proses Pembuatan Film / Plat Cetak 

A. Proses Layout Desain 

  Proses Layout adalah mengatur penempatan berbagai unsur komposisi, 

seperti misalnya huruf dan teks, garis-garis, bidang, gambar, foto atau image dan 

sebagainya. Layout dimulai dengan gagasan pertama dan diakhiri oleh selesainya 

pekerjaan.  

 Proses layout tersebut memberi kesempatan kepada layouter dan 

langganannya untuk melihat pekerjaan mereka sebelum dilaksanakan. Dengan 

demikian pembengkakan biaya karena pengulangan penyusunan dan pembetulan 



	

	 12

kembali dapat dicegah. Dengan kata lain, layout adalah proses memulai 

perancangan suatu produk cetakan.  

  Syarat utama dari proses layout adalah : perwujudan umum dari sebuah 

layout harus sesuai dengan hasil cetakan yang akan dihasilkan. Layout yang baik 

harus dapat mewakili hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu proses cetakan. 

Oleh karena itu yang harus dengan jelas ditampakkan pada sebuah layout adalah : 

 gaya huruf dan ukurannya 

 komposisi gambar yang digunakan 

 bentuk, ukuran dan komposisi 

 warna 

 ukuran dan macam kertas (bahan cetaknya) 

   Persiapan awal dari suatu proses Pra Cetak adalah menyiapkan bahan-

bahan yang akan dipakai sebagai materi desain dan layout. Bahan dasar dari suatu 

proses desain meliputi  teks, image atau foto, gambar vektor, warna dan ukuran 

bidang desain. 

A.1 Teks 

   Teks merupakan salah satu unsur penting dalam suatu komposisi desain. 

Teks digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca melalui kumpulan 

huruf yang disusun sedemikian rupa.  

   Oleh karena itu, penyusunan hurufpun harus diatur dengan baik agar 

mampu berinteraksi dengan pembaca. Proses mempersiapkan teks yang akan 

dipakai sebagai materi desain disebut juga dengan word processing. 
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   Di dalam proses pembuatan teks tersebut, beberapa hal yang perlu 

diketahui meliputi : 

 Format penulisan 

 Ukuran dan tipe huruf, termasuk juga bentuk huruf 

 Jarak antar huruf dan baris (spasi) 

 Tebal huruf 

 Lebar dan Tipe kolom (a.l. lurus kanan, lurus kiri dll) 

 Tabulasi 

 Tanda-tanda khusus 

 Pengaturan dan pemenggalan kata dan kalimat 

 Penggunaan bahasa yang sesuai dengan aturan yang berlaku 

A.2 Image atau Piksel Grafis 

  Image terdiri dari kumpulan titik yang saling terkait dan menumpuk 

membentuk suatu warna tertentu, yang merupakan bagian dari suatu foto atau 

gambar nyata. Titik-titik itu disebut dengan piksel, dimana tiap piksel memiliki 

nilai warna tertentu. Tiap piksel dengan nilai warna masing-masing berkumpul 

dengan posisi yang telah ditentukan, sehingga membentuk suatu gambar. 

  Penggunaan Image dalam desain biasanya digunakan untuk : 

• Latar belakang (background) dari suatu karya desain 

• Penjelasan terhadap suatu obyek atau produk yang ditawarkan 

• Penjelasan situasi, contohnya foto kejadian penting yang ditampilkan di surat 

kabar atau majalah 

• Foto wajah atau lingkungan 
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  Satuan yang digunakan dalam piksel grafis biasanya berdasarkan output 

atau hasil cetakan standar printer, yaitu dpi (dot per inch). Selain itu dapat juga 

digunakan standar pengukuran untuk scanner atau input device lain dalam 

pengambilan gambar, yaitu ppi (pixel per inch). Semakin besar ukuran dpi, 

semakin rapat dan tajam pula image yang dihasilkan. Kumpulan piksel grafis 

yang membentuk suatu gambar inilah yang disebut dengan raster. 

  Langkah-langkah penempatan image dalam suatu layout desain : 

1. Tentukan mode warna dari image yang ditampilkan, apakah menggunakan 

warna hitam putih (grayscale), warna khusus atau warna separasi untuk cetak. 

2. Menggunakan kerapatan titik / raster antara 150 dpi – 300 dpi sebagai standar 

suatu proses cetak. 

3. Jika menggunakan standar cetak dengan warna separasi, selalu gunakan format 

mode CMYK. 

A.3 Gambar Vektor 

 Gambar Vektor atau biasanya disebut juga dengan vektor grafis 

terbentuk dari kumpulan vektor, yaitu meliputi titik-titik yang membentuk garis 

obyek yang digambar. Titik tersebut dapat diubah-ubah sehingga mempengaruhi 

bentuk obyek, dan dapat diberi warna sesuai dengan keinginan. Vektor tidak 

terpengaruh kepada resolusi atau kerapatan titik seperti pada piksel grafis. 

 Gambar vektor biasanya digunakan sebagai bagian dari ilustrasi buku, 

terutama buku-buku pelajaran untuk menerangkan teks atau hal-hal yang abstrak, 

yang sering tidak mungkin dilukiskan dalam sebuah foto atau image. Bentuk lain 

dari gambar garis yang sering ditemui adalah  gambar kartun atau karikatur, buku 
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komik dan ilustrasi iklan. Kadang beberapa ikon atau logo dari suatu produk 

menggunakan vektor grafis dalam aplikasi cetaknya. 

A.4 Warna 

  Warna adalah unsur penting dalam suatu karya desain grafis. Warna 

adalah salah satu untuk pemikat dan mampu mengundang seseorang untuk 

mendekati dan melihat lebih jelas. Penggunaan warna sangat berpengaruh pada 

suatu layout yang dibuat, terutama dalam meletakkan warna-warna pada teks, 

gambar maupun latar belakang. 

  Warna mampu mewakili suatu produk, hal ini biasanya sangat 

berpengaruh pemakaian warna untuk kemasan. Sebagai contoh, beberapa batasan 

warna untuk teks maupun gambar meliputi beberapa sifat yang sering dipakai, 

antara lain : warna biru yang identik dengan warna langit biasanya untuk 

mewakili ketenangan dan kepemimpinan, warna hijau memberi suasana segar dan 

mewakili alam, warna panas umumnya menggunakan warna kuning, merah, dan 

lain-lain. 

  Dalam proses desain dan cetak, dikenal beberapa jenis sistem warna. 

Sistem warna ini yang akan mempengaruhi hasil akhir dan  kualitas produk 

grarika yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu sekali diperhatikan sistem warna 

yang digunakan. 

  Ada beberapa sistem warna, antara lain RGB (Red, Green, Blue), CMYK 

(Cyan, Magenta, Yellow, Black), CIE Lab, Grayscale, Duotone dan lain-lain. 

Dalam suatu proses desain, biasanya yang perlu diperhatikan adalah perbedaan 

antara warna aditif dan warna subtraktif. Warna aditif adalah warna primer cahaya 

yang terdiri atas Red, Green, Blue (Merah, Hijau dan Biru) dimana penggabungan 
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dari tiap warna tersebut akan menghasilkan warna terang atau putih (bright). 

Prinsip warna aditif diterapkan pada monitor, TV, video, scanner dan lain-lain. 

Sedangkan warna subtraktif merupakan warna sekunder dari warna aditif, yaitu 

terdiri dari warna cyan, magenta, yellow (kuning). Jika warna aditif dibentuk dari 

cahaya, maka warna subtraktif merupakan warna yang terbentuk dari tinta cetak, 

cat, tinta printer dan lain-lain. Pencampuran warna cyan, magenta dan kuning 

penuh akan menghasilkan warna gelap atau hitam. 

  Secara teori, penggabungan warna subtraktif akan menghasilkan warna 

hitam, tetapi dalam prakteknya tidak mampu untuk menghasilkan warna yang 

benar-benar hitam, tetapi agak kecoklatan. Oleh karena itu pada proses cetak 

ditambahkan warna hitam (key color) untuk kekontrasannya. Oleh karena itu 

system warna substraktif terdiri dari CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black). 

  Dalam proses cetak, standart warna yang digunakan adalah CMYK. Oleh 

karena itu, dalam mempersiapkan suatu karya desain, upayakan agar semua 

gambar maupun tampilan menggunakan format sistem warna CMYK. Mengapa 

demikian? Karena setiap sistem warna memiliki colorspace (ruang warna) yang 

berbeda-beda. Colorspace tersebut berisi kumpulan warna yang dimiliki oleh 

sistem warna tersebut. Sebagai informasi, sistem warna RGB memiliki colorspace 

yang lebih besar daripada sistem warna CMYK. Sehingga ada beberapa warna 

RGB yang tidak mampu teridentifikasi oleh tinta cetak standart, yang akhirnya 

menyebabkan suatu warna tidak akan tercetak sebagaimana mestinya. Oleh karena 

itu, sebaiknya ubah semua data gambar atau foto ke dalam sistem warna CMYK 

sebelum dilakukan proses percetakan. 
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  Model warna RGB memiliki colorspace yang sangat dipengaruhi oleh 

jenis peralatan yang digunakan. Misalnya monitor. Perbedaan tipe monitor akan 

menghasilkan ruang warna yang berbeda pula. Begitu pula peralatan lain, 

misalnya scanner. Sama dengan warna RGB, model warna CMYK juga 

dipengaruhi oleh material yang membawanya. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari 

pigmen tinta cetak dan kertas yang digunakan. Semakin bagus kualitas pigmen 

tinta cetak yang digunakan, colorspace yang dihasilkan juga semakin besar. 

  Sistem warna CIELab merupakan sistem warna yang memiliki 

colorspace paling luas. Oleh karena itu, dalam pengukuran warna dan hasil 

cetakan, peralatan-peralatan yang digunakan, misalnya spectrophotometer, 

menggunakan sistem warna tersebut. 

A.5 Hubungan DPI dan LPI 

  DPI adalah nilai maksimal dari titik per inch yang dapat dicetak oleh 

printer. Karena semua data komputer atau printer merupakan type binary, titik-

titik tersebut merupakan nilai ON atau OFF. 

  LPI  adalah  nilai dari kumpulan titik-titik bundar (yang dibentuk oleh 

kumpulan titik DPI) per inch. 

  Pada sistem konvensional yang bekerja dengan kamera reproduksi, 

proses perubahan dari continuous tone ke halftone dilakukan dengan perangkat 

Contact Screen (raster kontak) yang bekerja secara analog. 

  Pada sistem digital, titik raster/halftone dot dibentuk secara langsung 

oleh Image Setter. 
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  Agar besar titik raster dapat berubah-ubah, titik tersebut dibentuk dari 

kumpulan yang lebih kecil yang disebut Spot Printer. Banyaknya spot dalam 

suatu inch disebut juga resolusi output, yang dinyatakan dalam dpi. 

  Screen ruling, yang diukur dengan satuan lpi, adalah suatu nilai dari garis 

atau baris yang berisi titik-titik halftone per inchi. High screen ruling mencetak 

titik-titik tersebut saling berdekatan, sehingga hasilnya cukup tajam dan 

menghasilkan variasi warna. Sedangkan low screen ruling mencetak titik-titik 

agak berjauhan, sehingga menimbulkan efek kasar pada image. 

  Image resolution, yang diukur dengan satuan ppi atau dpi, adalah suatu 

nilai dari pixel yang ditampilkan per inchi dari suatu image. Suatu image dengan 

resolusi tinggi mengandung lebih banyak pixel per inch sehingga memiliki detail 

yang lebih baik. 

  Hubungan antara image resolution dan screen ruling menentukan 

tampilan detail dari suatu barang cetakan.  Pada umumnya, semakin tinggi image 

resolution, semakin tinggi pula screen frequency yang harus dipakai dalam proses 

cetak. 

DPI  =  Dot per Inch 

Satuan yang dipakai untuk resolusi/hasil cetakan dari printer 

LPI  =  Line per Inch 

Satuan yang dipakai dalam menentukan hasil proses dengan mesin cetak. 

Biasanya digunakan sudut 450. Satuan ini disebut juga screen ruling. Disebut juga 

offset printing 'lines' or dots per inch dalam suatu halftone atau line screen 



	

	 19

 PPI  =  Pixel per Inch 

Satuan yang dipakai dalam menentukan jumlah pixel dalam suatu gambar/image 

atau hasil scanner. 

Rumus  :  2 x LPI = PPI / DPI 

  Image dalam surat kabar biasanya 85 lpi. Jika menggunakan kaca 

pembesar, dapat dihitung kurang lebih terdapat 85 lingkaran kecil berwarna hitam 

dalam berbagai ukuran dalam satu inchnya. Sedangkan majalah dengan kertas 

glossy biasanya antara 150 atau 200 lpi.  

  LPI biasanya memiliki suatu sudut agar hasilnya sesuai. Biasanya warna 

hitam memiliki sudut 45 derajat sehingga mata kita tidak dapat melihat jelas 

komposisi grid/pola hitam dari titik2 tersebut.  

  Kontrol terhadap LPI benar-benar tersedia pada printer berbasis 

postscript. Inkjets dan non-postscript laser printers menggunakan prinsip berbeda 

dalam menghasilkan gradasi abu-abu. 

B.5 Grayscale 

  Salah satu proses yang banyak dilakukan dalam image processing adalah 

mengubah image berwarna menjadi model grayscale. Hal ini digunakan untuk 

menyederhanakan model image tersebut. Image berwarna dengan format standar 

RGB terdiri dari 3 layer matrik yaitu R-layer, G-layer dan B-layer. Sehingga 

untuk melakukan proses-proses selanjutnya tetap diperhatikan tiga layer di atas. 

Bila setiap proses perhitungan dilakukan menggunakan tiga layer, berarti 

dilakukan tiga perhitungan yang sama. Sehingga konsep itu diubah dengan 
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mengubah 3 layer di atas menjadi 1 layer matrik grayscale dan hasilnya adalah 

image grayscale. Dalam model image ini tidak ada lagi warna, yang ada adalah 

derajat keabuan. 

  Untuk mengubah image berwarna yang mempunyai nilai matrik masing-

masing r, g dan b menjadi image grayscale dengan nilai s, maka konversi dapat 

dilakukan dengan mengambil rata-rata dari nilai r, g dan b sehingga dapat 

dituliskan menjadi: 

 

 3.3	 Perkembangan Cetak (printing) 

  Perkembangan prinsip cetak tersebut memunculkan 2 macam dasar teknik 

cetak, yaitu Direct Printing (cetak langsung) dan Indirect Printing (cetak tidak 

langsung). 

 

a. Direct Printing (Cetak Langsung) 

  Sistem cetak langsung menggunakan 2 buah media silinder yang saling 

bersentuhan. Satu silinder berfungsi sebagai pembawa plat cetak, sedangkan 

silider yang lain berfungsi sebagai media penekan. Dalam sistem ini tinta 

ditransfer langsung dari plat cetak ke substrate. Plat cetak dan substrate 

mengalami kontak secara langsung, sehingga hasil cetakan terbentuk di bahan 

cetakan atau substrate. 
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Gambar 3.1  Teknik Direct Printing. 

b. Indirect Printing (Cetak Tidak Langsung) 

 Sistem cetak tidak langsung menggunakan 3 buah media silinder yang 

saling bersentuhan. Selain 2 buah silinder sebagai pembawa plat cetak dan media 

penekan seperti pada teknik direct printing, ditambahkan sebuah silinder lagi 

sebagai silinder penghubung. Silinder penghubung tersebut diletakkan di antara 

silinder pembawa plat cetak dan media penekan.  

 Dalam proses ini tinta ditransfer dari plat cetak ke bahan cetak atau 

substrate melalui silinder penghubung. Sehingga plat cetak dan bahan cetak tidak 

mengalami kontak secara langsung. Dengan demikian akan didapatkan hasil 

cetakan yang lebih lembut, karena tinta yang akan ditransfer ke substrate tidak 

langsung terkontak dengan bahan cetak. Sebagai contoh, dalam teknik cetak offset 

lithography, silinder penghubung ini dikenal dengan silinder blanket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Teknik Indirect Printing. 

Tinta

bahan cetak

roll penghubung

roll pembawa
plat
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   Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbedaan antara Direct dan 

Indirect Printing adalah ada atau tidaknya silinder perantara, seperti yang 

tergambar di bawah ini : 

 

             

 

 

Gambar 3.4  Perbedaan antara direct dan indirect printing 

Perbedaan antara direct dan indirect printing juga mempengaruhi bentuk 

informasi teks maupun gambar yang tergambar di atas plat cetak. Oleh karena itu, 

untuk bentuk atau pola teks atau gambar yang tertera di atas plat cetak dapat pula 

dibedakan antara pola negatif (tak terbaca/mirroring) dan positif (terbaca). Untuk 

pola yang terbentuk di plat cetak tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

                                    

                 Direct Printing                            Indirect Printing 

Gambar 3.5  Perbedaan pola gambar yang terbentuk antara direct dan indirect 

printing. 
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3.4   Pengertian Teknik Cetak 

Teknik cetak pada dasarnya dibagi menjadi empat yaitu : 

1. Cetak Tinggi (Flexography) 

2. Cetak Datar (Offset Printing) 

3. Cetak Dalam (Rotogravure) 

4. Cetak Saring (Screen Printing) 

(Penyusun hanya akan mengulas tentang cetak dalam sesuai dengan materi yang 

diperlukan dalam kerja praktek). 

3.5 Cetak Dalam (Rotogravure) 

a.  Pengertian 

Merupakan proses teknik cetak direct printing. Tinta tertransfer secara 

langsung ke substrate dari suatu cell kecil yang ter-engraving (ter-etching 

=tergores) di atas surface cylinder (image carrier).  

Cylinder berotasi dalam bak tinta (ink pan/ink fountain), kemudian ink 

pada cell tersapu oleh suatu blade/pisau (lebih dikenal dengan sebutan doctor 

blade), karena tingkat ketipisan blade sehingga sangat tajam. Substrate ditekan ke 

engraved cylinder oleh suatu rubber yang mengcover impression roller, sehingga 

ink pada tiap cell berpindah ke substrate. 

Teknik pencetakan pada cetak dalam / rotogravure termasuk teknik cetak 

langsung, yaitu bahan cetak langsung berhubungan dengan silinder cetak sebagai 

pembawa image. Berpindahnya gambar dari acuan ke bahan cetak karena adanya 

tekanan dari dua silinder yaitu silinder gravure dan silinder tekan. Bahan cetak 

berada diantara dua silinder tersebut. 
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Struktur pencetakan dapat ditunjukkan dengan skema dibawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Skema struktur pencetakan mesin cetak dalam. 

Keterangan: 

a. Bak tinta  

b. Tinta cetak  

c. Silinder gravure  

d. Bahan cetak  

e. Silinder tekan  

f. Penampang acuan cetak  

g. Doctor blade/Rakel 

Terjadinya proses cetak pada cetak dalam sebagai berikut:  

Pada bak tinta (a) terdapat tinta yang encer (b). Di dalam bak tinta terdapat 

silinder gravure (c). Tugas silinder gravure (c) tersebut mengambil tinta dari bak 

tinta dan diteruskan ke bahan cetak (d), dan tinta yang tidak terpakai diambil oleh 

doctor blade (g) dikembalikan ke bak tinta. Silinder tekan (e) akan membawa 

kertas gulungan (d) bertemu dengan silinder gravure, dan dengan adanya tekanan 

dari silinder tekan terjadilah cetakan pada bahan tersebut. 

Teknik cetak rotogravure ini banyak digunakan untuk mencetak fancy, 

agriculture , bedding, inflight supplies, nonwoven , kotak karton lipat, alumunium 
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foil, kemasan yang fleksibel, plastik tipis seperti PE, PP, PET, PA, bahkan sampai 

mencetak produk-produk dengan tingkat keamanan yang tinggi dari upaya 

pemalsuan, misalnya pita cukai, uang, dan surat-surat berharga lainnya. 

Proses cetak rotogravure dapat membuat gambar dengan kualitas yang 

tinggi, kepadatan warna yang sangat baik, dan bidang padat (solid area) yang baik 

pula. Proses ini pada umumnya digunakan untuk mencetak produk dengan jumlah 

yang sangat banyak (long-run). 

Pada umumnya, mesin rotogravure mempunyai 4 – 8 silinder cetak. 

Masing-masing silinder menghasilkan satu warna. Karena proses pengerjaan 

silinder cetak cenderung lama dan mahal, oleh karena itu proses cetak 

rotogravure baru menguntungkan kalau untuk mencetak dengan jumlah yang 

sangat banyak (long run). Majalah yang diterbitkan di Amerika Serikat yang 

bertiras jutaan eksemplar yaitu majalah Reader’s Digest dan National Geographic 

dicetak dengan cetak rotogravure. 

Tinta yang digunakan adalah jenis tinta yang mudah mengering dan 

biasanya mengkilat serta tahan gesekan. Hal ini disebabkan karena produk-produk 

yang dihasilkan sebagian besar bersentuhan langsung dengan tangan, misalnya 

fancy, agriculture , bedding, inflight supplies, uang dan lain sebagainya. Berbagai 

macam varnish dan tinta emas dapat dicetakkan dengan cetak rotogravure. 

b. Perkembangan Mesin Cetak Rotogravure 

Sejak ditemukan sekitar abad 15, perkembangan cetak rotogravure sangat 

pesat. Berbagai bentuk dan jenis mesin rotogravure selalu dikembangkan dan 

dikombinasikan dengan teknik-teknik grafika yang lain, misalnya dikombinasikan 

dengan mesin cetak offset lembaran, dikombinasikan dengan mesin finishing. Hal 

ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin menuntut suatu 

produk yang cepat jadi dan dengan hasil yang berkualitas. 

Bagian-bagian pokok unit pencetakan mesin cetak rotogravure tersebut 

dapat ditunjukkan dengan gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.7. Illustrasi Unit Pencetakan Mesin Rotogravure. 

Keterangan:  

a. Unit penintaan.  

b. Silinder gravure.  

c. Silinder tekan.  

d. Doctor blade/rakel. 

e. Peralatan untuk mengganti silinder gravure.  

f. Pipa-pipa pengalir udara panas untuk pengering.  

g. Pengontrol ketepatan cetak.  

h. Gulungan bahan sebelum dicetak (unit pemasukan).  

i. Rol-rol pemandu jalannya bahan cetak. 

j. Gulungan bahan hasil cetakan (unit pengeluaran).  
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Secara singkat fungsi dari masing-masing unit tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Unit penintaan 

 Unit penintaan terdiri dari bak tinta dan tinta. Unit ini berfungsi menampung 

tinta yang akan digunakan untuk mencetak. Berbeda dengan unit penintaan mesin 

cetak offset, unit penintaan pada mesin rotogravure tidak memiliki rol bak tinta, 

tetapi silinder gravure langsung berada di dalam bak tinta.  

 Tinta langsung diambil oleh acuan cetak pada silinder gravure. Banyak 

sedikitnya tinta yang diambil tergantung dari image yang ada pada acuan cetak. 

Semakin dalam goresan pada silinder maka semakin banyak tinta yang diambil.  

 Karena silinder gravure langsung berada pada bak tinta, secara otomatis 

bagian yang mencetak maupun yang tidak mencetak terkena tinta. Untuk 

menghilangkan tinta pada bagian yang tidak mencetak, maka dilengkapi dengan 

doctor blade/rakel. 

b. Silinder gravure  

Silinder gravure telah dijelaskan pada bagian sebelumnya 

c. Silinder tekan 

Seperti halnya mesin cetak offset, silinder tekan pada mesin cetak rotogravure 

juga berfungsi untuk memberi tekanan pada bahan cetak agar tinta pada acuan 

cetak dapat dialihkan ke bahan cetak. Untuk menghasilkan cetakan yang baik, 

tekanan silinder cetak juga sangat menentukan. Tekanan dari silinder tekan ini 

dapat disetel sesuai dengan bahan yang dicetak, dengan melakukan perhitungan 

tekanan cetak lebih dulu.  

d. Doctor blade/rakel 

Doctor  blade/rakel berfungsi untuk mengambil tinta pada bagian yang tidak 

mencetak kemudian mengembalikannya ke bak tinta, dan mengurangi kelebihan 

tinta pada bagian yang mencetak agar tidak terjadi pengeblokan tinta. 
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e. Peralatan untuk mengganti silinder gravure 

Untuk memudahkan dan mempercepat penggantian lapisan silinder gravure mesin 

cetak rotogravure dilengkapi dengan peralatan bantu khusus. Peralatan khusus 

tersebut dipasang pada bagian depan unit pencetakan/silinder gravure. 

f. Pipa-pipa pengalir udara panas untuk pengering 

 Pipa-pipa tersebut berfungsi untuk mengalirkan udara panas yang berfungsi 

mempercepat proses pengeringan tinta pada permukaan bahan cetak sesaat setelah 

terjadi proses pencetakan.  

 Seperti diketahui bahan-bahan cetak sebagian besar adalah bahan-bahan 

yang berdaya serap rendah, sehingga dengan adanya udara panas tersebut untuk 

pencetakan warna berikutnya tidak mengalami kendala, karena warna sebelumnya 

telah kering. 

g. Pengontrol ketepatan cetak 

 Seperti halnya pada mesin cetak offset gulungan (web offset), untuk 

mengontrol ketepatan cetak dengan mengatur rol-rol pengontrol ketepatan cetak. 

Rol-rol ini disetel untuk menaikkan atau menurunkan posisi bahan cetak. Karena 

penyetelan ketepatan cetak dilaksanakan pada saat mesin dalam keadaan 

mencetak, sehingga penyetelan tidak pada silinder cetak, seperti kalau pada mesin 

cetak lembaran (sheet) yang penyetelannya dalam keadaan mesin berhenti. 

h.  Gulungan bahan sebelum dicetak (unit pemasukan) 

 Mesin cetak rotogravure sebagian besar dirancang untuk mencetak bahan 

cetak yang berbentuk gulungan (web). Unit pemasukan ini berfungsi untuk 

menempatkan bahan cetak yang akan dicetak. Unit ini dilengkapi alat bantu 

penggantian/ penyambungan gulungan bahan cetak yang akan habis, sehingga 

proses cetak tetap berjalan tanpa mengurangi kecepatan mesin, karena secara 

otomatis bahan cetak cadangan akan langsung menyambung pada gulungan 

sebelumnya. 
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i. Rol-rol pemandu jalannya bahan cetak 

 Rol-rol ini berkedudukan tetap, tidak disetel seperti rol pengontrol ketepatan 

cetak. Rol ini dilewati bahan cetak agar ketegangannya selalu stabil, sehingga 

jalannya ke unit pencetakan tidak berubah-ubah. Dengan demikian kestabilan 

cetakan dapat diperoleh dengan maksimal. 

j. Gulungan bahan hasil cetakan (unit pengeluaran) 

Setelah bahan dicetak pada unit pencetakan, maka hasil cetak akan menuju ke unit 

pengeluaran. Apabila mesin tidak dilengkapi unit tambahan atau tidak, misalnya 

unit cutting, folding. Jika tidak, maka hasil cetak tetap berupa gulungan. Jika 

mesin dilengkapi unit lainnya, misalnya unit cutting maka hasil cetak berupa 

lembaran. Dan jika unit tambahan berupa folding, maka hasil cetak berupa lipatan. 

Selain mesin rotogravure gulungan (web), mesin cetak rotogravure ada yang di 

buat mesin rotogravure lembaran. Struktur mesinnya sama dengan mesin cetak 

offset lembaran, seperti yang digambarkan seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Diagram mesin cetak rotogravure. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Mesin cetak rotogravure lembaran multiwarna. 
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Pada gambar di bawah ini diperlihatkan kontruksi mesin rotogravure web yang 

ada. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Diagram Unit Pencetakan Mesin Cetak Rotogravure 8 Warna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Diagram Struktur Unit Mesin Proof Rotogravure. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Diagram Mesin Proof Cetak Rotogravure dengan 4 Unit 

Pencetakan. 
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Gambar 3.13. Mesin Rotogravure dengan 10 unit cetak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Contoh produk nonwoven hasil cetak rotogravure. 

c. Acuan Cetak Mesin Cetak Rotogravure 

 Acuan cetak pada mesin cetak rotogravure terbuat dari logam tembaga yang 

dalam pembuatan imagenya menggunakan sistem etsa (chemical etching) atau 

dengan sistem ukir (engraving mechanical). Acuan cetak dari tembaga ini adalah 

lapisan luar dari silinder cetak yang terbuat dari baja. Struktur dari silinder 

gravure terdiri dari lapisan tembaga, lapisan nikel dan baja.  

 Lapisan tembaga ini terdiri dari dua lapis, lapisan pertama adalah lapisan 

yang digravure dan menjadi acuan cetak, yaitu bagian yang menerima tinta cetak. 

Bagian yang dalam adalah bagian yang mencetak dan bagian yang tinggi adalah 

bagian yang tidak mencetak. Sedangkan lapisan kedua adalah sebagai lapisan 

dasar tembaga. Lapisan nikel adalah lapisan perekat antara lapisan tembaga 

dengan silinder cetak (terbuat dari baja).  
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Ada tiga jenis variasi dari lapisan tembaga pada silinder gravure, yaitu:  

a. Metode lapisan tipis 

Metode lapisan tipis ini hanya dipergunakan untuk satu kali penggoresan. 

Ketebalan lapisan tembaga bagain yang di-gravure kurang lebih 80 μm. 

Keuntungan dari metode ini, satu tipe silinder gravure mempunyai ukuran 

diameter yang sama dan memerlukan sedikit tindakan pada permukaan sesudah 

proses pengeplatan dibanding dengan metode lapisan tebal. Metode ini digunakan 

untuk pelapisan sebanyak 35 %. 

b. Metode kulit Ballard  

Metode ini sama dengan metode lapisan tipis yaitu hanya dipergunakan satu kali 

penggoresan. Ketebalan lapisan atas kurang lebih 80 μm, namun ada lapisan 

Barrier setebal 1 μm untuk lebih menguatkan lapisan tembaga atas. Metode ini 

digunakan kurang lebih 45 %. 

c. Metode lapisan tebal 

 Metode ini mempunyai ketebalan 320 μm pada bagian yang di-gravure. 

Dengan ketebalan lapisan yang besar pada bagian yang di-gravure tersebut 

memungkinkan adanya pengulangan penggravuran pada lapisan tembaga bagian 

atas sampai empat kali (4 jenis pekerjaan). Setelah satu pekerjaan selesai, lapisan 

setebal 80 μm dihilangkan dengan menggunakan proses mekanik misalnya 

digerinda atau diselep. Image terlebih dulu dihilangkan. Jika lapisan tembaga 

yang baru digerinda akan digunakan untuk pekerjaan selanjutnya maka dilakukan 

penggravuran lagi. begitu seterusnya sampai 4 kali pekerjaan.  

 Setelah silinder gravure di proses dengan sistem etsa maupun gravure, 

kemudian dilapisi krom untuk mengurangi kerusakan pada waktu pemakaian. 

Oleh karena pemberian lapisan chrome menggunakan cairan asam hydrochloric, 

prioritas pekerjaan untuk menghilangkan lapisan pembawa image. Metode ini 

dipakai kurang lebih 20 %. Ketiga jenis lapisan tembaga pada silinder gravure 

dapat diperlihatkan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 3.15. Jenis-jenis variasi dari pelat tembaga pada silinder gravure. 

Secara garis besar, rangkaian proses untuk menyiapkan cylinder engraving adalah 

sebagai berikut:  

a. Melepaskan silinder gravure yang telah digunakan dari silinder cetak 

rotogravure. 

b. Membersihkan silinder rotogravure untuk menghilangkan kotoran tinta 

c. Menghilangkan lapisan chrome. 

d. Menghilangkan lapisan tembaga pada image area, bahan kimia yang lain, 

yang disebabkan oleh adanya perputaran silinder atau karena proses 

mekanik yang lain. 

e. Proses menyiapkan pelat tembaga. 

f. Pelapisan pelat. 

g. Menyelesaikan permukaan silinder dengan menggunakan pengukir dari 

intan dengan kecepatan tinggi, dan atau dengan batu penggosok, atau 

dengan pita penggosok. 

h. Melakukan pengetsaan atau pengukiran/graving (membuat image pada 

silinder gravure). 
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i. Cetak coba atau proof. 

j. Mengoreksi silinder dari kekurangan maupun kelebihannya (menurunkan 

atau menaikkan jumlah sel). 

k. Menyiapkan chrome untuk proses pengeplatan. 

l. Pelapisan chrome pada pelat cetak. 

m. Penyelesaian akhir pada permukaan dengan batu pengkilap tembaga atau 

dengan pertas abrasi. 

n. Menyimpan silinder yang telah selesai atau memasang secara langsung pada 

silinder mesin cetak rotogravure. Setelah lapisan tembaga pada silinder 

gravure diukir atau dietsa, permukaan silinder dapat diperlihatkan seperti 

gambar berikut ini : 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Penampang sel-sel pengukiran dengan electromechanically. 

Seperti telah diketahui bahwa cetak rotogravure dapat menghasilkan 

cetakan yang unik (terkadang kasar bila diraba seperti pada uang kertas), dengan 

kualitas yang tinggi, dan dapat dilakukan pada berbagai jenis bahan cetak mulai 

bahan yang tipis, plastik, karton, kertas dan lain-lain.  

Apabila hasil dari cetakan ini diperbesar, maka akan terlihat seperti berikut ini : 
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Gambar 3.17. Hasil Cetak Rotogravure yang diperbesar dan tampak bagian 

tepinya yang bergerigi. 

 

3.6  Alat Utama Proses Cetak Rotogravure  

Unit alat disebut Gravure unit, terdiri dari bagian-bagian pokok, antara lain: 

a. Printing cylinder  

b. Doctor Blade  

c. Impression roller  

d. Inking system 

e. Dryer system 

“catatan : tergantung juga pada merk & tipe mesin 
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Gambar 3.18. Komponen utama proses printing rotogravure. 

 

a. Printing cylinder  

Cylinder printing terdiri dari suatu silinder tube terbuat dari baja, 

aluminium, plastik atau material komposit, yang kemudian diproses electroplating 

dengan copper (tembaga), setelah itu di-etching (di-engraving) sehingga terdapat 

print area pada permukaan cylinder sesuai design. Setelah proses engraving 

selanjutnya adalah proses plating dengan chrome dengan tujuan menaikkan usia 

keawetan engraving. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19. Cylinder gravure yang sudah ter-engrave /ter-etching 

substrate	

Impressio
n	roller	

Bak	tinta/ink	
pan	

Engraved	
cylinder	 Doctor	blade	&	

holdingnya	
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Ada dua bentuk gravure cylinder : cylinder dengan mandrel, dan cylinder dengan 

integral shaft. 

 

Gambar 3.20. Cylinder dengan mandrel, dan cylinder dengan integral 

shaft. 

a. Cylinder dengan mandrel (kadang disebut sleeve atau cone cylinder) didesign 

dengan shaft yang removable. Permukaan hole bagian dalam mandrel disesuaikan 

dengan shaft (poros) pada mesin printing sehingga mudah dipasang/ dilepas. 

b. Cylinder dengan shaft, shaft (poros) dipasang secara permanent pada cylinder. 

Tahap awal adalah pembuatan cylinder kemudian shaft (poros) dimasukkan ke 

cylinder, kemudian di-welding (dilas). 

Cylinder dengan shaft lebih mahal daripada cylinder dengan mandrel tetapi dapat 

memproduksi high quality image, karena men-support yang lebih besar sepanjang 

cylinder daripada hollow mandrel cylinder 

b. Doctor Blade  

Doctor Blade merupakan pisau/blade untuk memindahkan sisa tinta dari 

posisi non engraving cell cylinder. Doctor blade sangat menentukan hasil kualitas 

cetak, drying ink, dan press speed terutama sudut kontak dan jarak dari nip doctor 

blade ke surface cylinder. Doctor blade di-mounting (dipasang) secara presisi dan 

mekanis agar tepat lurus dan terhindar dari goncangan (ripplefree). 
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Doctor blade secara pneumaric dipasangkan menempel printing cylinder 

dan secara oscilating (gerakan seperti terombang-ambing) ke depan-belakang 

sepanjang cylinder, mereduksi kerusakan cylinder (wear) dan membantu 

menghilangkan sisa-sisa yang terjebak dibawah blade. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21. Sudut kontak Doctor Blade. 

 

 

Gambar 3.22. Letak Doctor Blade. 
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Contoh tipe doctor blade : 

1. tipe tip lamela (tanpa coating). 

 

2. tipe tip runcing (bevel) = tipe convensional. 

 

 

3. tipe tip flat bevel = counter face. 

 

4. tipe tip lamela (dengan coating). 

 

Gambar 3.23.  Tipe doctor blade. 

 

c. Impression roller  

Impression roller merupakan suatu mandrel baja yang ter-cover suatu rol 

rubber. Fungsi dari impression roller ini adalah memberikan tekanan pada 

substrate dengan gerak friksi (gesekan) melawan arah putaran cylinder printing. 
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Biasanya untuk substrate dengan permukaan kasar ditambahkan ESA 

(ElectroStatis Assist) yang dipasang pada bagian elektrikal antara cylinder 

printing dan impresion roller. 

Fungsi Impression roll sebagai berikut : 

1. Untuk membantu mentransfer tinta secara tepat dari cylinder engraved ke 

substrate 

2. Sebagai pengatur pola web tension (tegangan web) antara unit printing: 

cylinder dengan substrate; substrate dengan impresion roll 

3. Untuk mendorong/menekan substrate ke cylinder engraved 

 

Komposisi impression roll   : 

Impression roll terdiri dari roll metal yang ditutup (di-cover) dengan rubber 

(polymer), rubber inilah yang sering diganti. 

Nip area : 

Area nip merupakan kontak area antara impression roll, substrate dan cylinder 

printing 

 

Gambar 3.24. Area nip pada roll penekan (impression roll). 
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Cara kerja impression roll tidak hanya menekan substrate ke cylinder printing 

tetapi juga memberikan friksi (gesekan) ke substrate. Tinta yang terdapat pada 

cell cylinder printing mengalami penekanan dari impression roll dengan besar 

tekanan yang bervariasi dan juga terdapat efek elektrostatic. Diameter cylinder 

printing dengan diameter impresion roll berbeda sehingga angular speed antara 

cylinder printing dan impresion roll berbeda pula. 

Tekanan impression pada nip area biasa 50-200 PLI (50-100 PLI untuk paper). 

 

d. Ink system (Ink pan, ink holding tank, ink pump) 

Ink system terdiri dari ink pan (bak tinta), ink holding tank (bak penahan 

tinta), ink pump (pompa sirkulasi tinta) dan  return ink hoses (hose/selang 

penghubung & pengembali tinta) .  

Kadang ditambahkan pula system control viskositas dan ink filter yang 

terkoneksi ke inking system dan berfungsi sebagai pengontrol viskositas tinta agar 

kualitas cetak tetap tinggi dan konsisten. 

e. Dryer 

Dryer (pengering) berfungsi untuk mengeringkan tinta basah pada 

substrate, terutama agar tidak berefek pada proses printing tinta selanjutnya. 

Kekurangan dryer ditentukan berdasarkan speed printing, tipe tinta, dan volume 

ink laydown. 

Selain dipasangkan sutau dryer pada tiap unit tinta juga dipasangkan chill 

roller pada titik terluar dryer untuk menjaga web (substrate yang sudah tercetak) 

masuk ke printing selanjutnya dalam keadaan temperatur ambient. 

 

 

 




