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BAB IV 

HASIL DAN EVALUASI 

 

4.1 Prosedur Kerja Praktek 

  Pelaksanaan kerja praktek di PT. Sekawan Inti Pratama dilakukan dalam 

waktu kurang lebih dua bulan (delapan minggu) yang keseluruhannya dilakukan 

di bagian Design & layout seseuai penempatan yang dilakukan oleh pihak HRD 

PT. Sekawan Inti Pratama 

  Waktu kerja praktek dimulai pukul 08.00-16.00 wib setiap, dimulai 

dengan melakukan absensi yang terbagi menjadi dua, yaitu absensi yang diberikan 

dari kampus untuk ditandatangani oleh pelaksana kerja praktek dan pembimbing 

kerja praktek di perusahaan maupun absensi yang diberikan oleh perusahaan 

sebagai prosedur standard atau resmi terhadap semua karyawan perusahaan. 

 

4.2 Pelaksanaan Kerja Praktek 

  Pelaksanaan kerja praktek dilakukan berdasarkan atas ketentuan yang 

diberikan oleh perusahaan atau instansi dalam hal ini adalah PT. Sekawan Inti 

Pratama yang dilakukan pada bagian Design. 

  Pada bagian Design, pelaksanna kerja praktek dilakukan dengan 

beberapa metode dan berdasarkan perintah atau instruksi dari pembimbing kerja 

praktek yaitu Bapak Andung Yulianto, S.Sn dan Bapak Dadang. 
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Metode yang digunakan yaitu : 

1. Wawancara 

  Wawancara dilakukan secara langsung dengan karyawan, staf ataupun 

operator yang bersangkutan dengan tujuan : 

a. Mengetahui alur kerja atau produksi PT. Sekawan Inti Pratama secara umum 

dan bagian Marketing Design secara khususnya, mulai dari pemberian file 

digital artwork dari customer sampai ketahap final artwork yang siap untuk 

dilakukan proses pembuatan layout cylinder di mesin rotografure. 

b. Mengetahui persyaratan digital proofing yang baik dan benar yang selalu 

diperiksa oleh bagian Marketing sekaligus dengan pihak customer sendiri 

dengan tujuan untuk memastikan boleh tidaknya diproses ke tahap selanjutnya. 

c. Mengetahui tata cara layout yang benar pada produk-produk nonwoven yang 

dicetak pada mesin rotografure seperti fancy, agriculture , bedding, inflight 

supplies, dan lain sebagainya. 

d. Untuk mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang sering terjadi 

atau dihadapi pada saat pengolahan file digital artwork di bagian Design. 

2. Observasi Lapangan 

  Observasi dilakukan guna mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap apa yang telah didapatkan dari proses wawancara dengan tujuan sebagai 

berikut: 
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a. Berkesempatan untuk terlibat langsung di bagian  Design untuk menyiapkan 

dan mengolah file Digital Artwork dengan baik sampai memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan ke proses pembuatan layout cylinder. 

b. Berkesempatan untuk mengamati secara langsung hasil digital proofing yang 

telah dicetak untuk memastikan boleh tidaknya file digital artwork yang diolah 

untuk dilanjutkan ke tahap atau proses selanjutnya. 

c. Berkesempatan melakukan proses layout secara baik dan benar terhadap file 

digital artwork yang dibuat atau  yang diolah sesuai dengan ketentuan dan 

batasan-batasan mutu produksi yang diterapkan oleh PT. Sekawan Inti 

Pratama. 

d. Berkesempatan untuk melakukan analisa dan penyelesaian terhadap masalah- 

masalah yang sering muncul atau dihadapai pada bagian Design saat 

melakukan proses pengolahan file Digital Artwork. 

3. Praktek 

  Praktek dilakukan pada bagian Marketing Design dengan menggunakan 

komputer berbasis Macintosh untuk menyiapkan atau membuat file digital 

artwork atas pemberian atau permintaan customer agar dapat diproses  dengan 

baik dan efisien ke tahap selanjutnya di dalam alur produksi untuk menghasilkan 

produk atau barang-barang cetakan. 

4.3 Evaluasi Kerja Praktek 

  Hasil dari pelaksanaan kerja praktek di PT. Sekawan Inti Pratama bagian  

Design adalah sebagai berikut: 
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4.3.1 Gambaran Umum Alur Kerja 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Kerja PT. Sekawan Inti Pratama 

Keterangan: 

  Alur produksi PT. Sekawan Inti Pratama dimulai ketika customer 

memberikan file digital artwork yang akan diproses cetak kepada bagian 

Marketing Design (dimana dalam hal ini customer telah menyetujui untuk 

melakukan proses cetak di PT. Sekawan Inti Pratama melalui bagian Marketing). 

File digital artwork yang diberikan oleh pihak customer tersebut, kemudian akan 

diproses atau diolah oleh bagian Marketing Design agar siap untuk proses cetak 

(proses persiapan dan pengolahan file digital artwork di bagian Marketing Design 

akan dibahas lebih lanjut pada sub bab berikutnya). Bagian PPIC sendiri akan 

mengatur penjadwalan penggunaan mesin cetak dengan mengeluarkan surat 

perintah kerja setelah file digital artwork yang diolah dan dipersiapkan di bagian 

Marketing Design telah benar-benar siap untuk dilakukan proses cetak. Berikut 

merupakan gambaran atau keterangan secara umum proses produksi mulai dari 

prepress sampai ke tahap postpress. 
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4.3.2 Bagian Design 

1. Bagian Marketing Design PT. Sekawan Inti Pratama memiliki fungsi dan tugas 

untuk menyiapkan dan mengelolah seluruh file digital artwork yang masuk 

atau diberikan oleh pihak customer agar siap untuk dilakukan proses cetak 

mulai pembuatan layout cylinder  untuk proses cetak.  

2. Format file-file digital artwork yang diberikan oleh pihak customer biasanya  

berupa berformat Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand. 

3. Pada waktu-waktu tertentu, bagian Design tidak hanya bertugas untuk 

mengelolah design nonwoven jadi yang diberikan oleh pihak customer namun 

juga melakukan design dan layout yang murni dari awal sesuai dengan 

permintaan customer. 

4. Pada saat mempersiapkan dan mengelolah file digital artwork (baik yang sudah 

jadi pemberian customer maupun design dan layout yang murni dari awal) 

terdapat point-point atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar file 

digital artwork yang diolah benar-benar memenuhi syarat untuk dilakukan 

proses cetak. Berikut merupakan point atau ketentuan tersebut:  
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 Vektor 

  Untuk gambar berbasis vektor yang terdapat pada file digital artwork 

customer, hal – hal yang perlu diperiksa dan diperhatikan adalah sebagai berikut : 

1. Memastikan warna design pada object atau gambar vektor sesuai dengan 

warna pada color chart. 

2. Warna yang digunakan pada objek atau gambar vektor adalah berformat 

CMYK atau PANTONE. 

3. Menghindari penggunaan path yang tipis terlalu banyak pada objek atau 

gambar berbasis vektor. 

4. Tebal line yang digunakan sebesar 0.5 point. 

   Pada gambar atau objek berbasis vektor, pemeriksaan dan pengolahan 

tidak serumit seperti halnya pada gambar berbasis image. Hal ini disebabkan 

karena gambar vektor terbentuk dari garis dan kurva yang tidak pengaruhi oleh 

nilai resolusi. 

 Software 

   Pada saat proses persiapan dan pengolahan file digital artwork yang siap 

dan memenuhi standard untuk proses cetak, pemilihan software-software yang 

tepat sesuai dengan fungsinya dapat meningkatkan keefisienan dan kemudahan 

perpindahan antar file saat menyiapkan dan mengelolah file digital artwork yang 

diberikan oleh pihak customer. Berikut merupakan daftar software-software yang 

digunakan beserta fungsi standard yang diterapkan : 
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Software Pengolahan Untuk Gambar Berbasis Vektor  

 Adobe Illustrator 

 Corel Draw 

 Macromedia Freehand 

 

 

Gambar 4.2 layout cylinder. 

 Overprint 

   Overprint merupakan salah satu proses atau efek dalam pengolahan file 

digital artwork yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya warna 

putih saat terjadinya missregister pada proses cetak. Pada saat dilakukan overprint 

suatu obyek yang terdapat pada file digital artwork, terdapat hal-hal yang harus 

diperhatikan sebagai berikut : 
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 Jika terdapat obyek berwarna sama dengan  background yang berwarna, 

maka mutlak untuk dilakukan proses overprint untuk menghindari 

terjadinya missregister pada saat proses cetak. 

 Jika terdapat obyek yang bewarna (selain warna hitam) berada diatas 

background yang bewarna pula, maka mutlak tidak dilakukan proses 

overprint karena jika tetap dilakukan overprint akan menyebabkan 

penyimpangan warna pada saat proses cetak. 

 Trapping 

  Proses Trapping merupakan teknik penumpukan  warna satu dengan warna 

yang lainnya berdasarkan posisi dan terang gelapnya warna dengan tujuan untuk 

menghindari terjadinya missregister pada hasil cetakan. Proses Trapping biasa 

dilakukan dengan pemberian nilai overlapping pada suatu obyek sebesar 1-2 mm 

dari ukuran normal. Berikut merupakan prinsip dasar dalam melakukan teknik 

trapping pada suatu file digital artwork: 

- Jika terdapat obyek berwarna terang berada diatas background yang 

berwarna gelap maka overlapping pembesaran dilakukan pada obyek yang 

berwarna terang tersebut. 

- Jika terdapat obyek yang berwarna gelap berada diatas background yang 

berwarna terang maka overlapping pengecilan dilakukan pada obyek yang 

berwarna gelap tersebut. 
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   Berikut merupakan contoh hasil karya atau proyek yang dikerjakan 

berdasarkan langkah-langkah persiapan dan pengolahan file digital artwork di 

bagian Marketing Design seperti yang telah disebutkan diatas: 

 

Gambar 4.3 Contoh Hasil Karya/Proyek. 

Keterangan: 

- Software yang digunakan: Adobe Illustrator 

- Page Size: 100 x 50 cm. 

- Color Mode: PANTONE. 

- Resolusi Image yang digunakan: 300 dpi. 

- Format File Image: JPEG High Quality. 

Contoh hasil karya yang lain akan dicantumkan pada bagian lampiran 

laporan praktek kerja lapangan. 
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4.3.3	Contoh Hasil Karya/ Proyek  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

Design Nonwoven Tema Valentine. 

Gambar 4.5 Contoh Hasil Karya/Proyek. 
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Contoh Hasil Karya / Proyek 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Nonwoven Tema Bunga Dan daunnya. 

Gambar 4.6 Contoh Hasil Karya/Proyek. 
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Contoh Hasil Karya / Proyek 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Nonwoven Dengan Tema Bintang. 

Gambar 4.7 Contoh Hasil Karya/Proyek. 
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Contoh Hasil Karya / Proyek 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Nonwoven Dengan Tema Hati dan Bunga. 

Gambar 4.8 Contoh Hasil Karya/Proyek. 
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Contoh Hasil Karya / Proyek 5 

 

 

Design Nonwoven dengan Tema bunga dan ornament. 

Gambar 4.9 Contoh Hasil Karya/Proyek. 

 

 

 

 

 


