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ABSTRAK 

 

Kerja praktek adalah kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di masyarakat 

maupun di perusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan 

melihat relevansinya dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan pengamatan terhadap 

suatu proyek di lapangan. Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik 

bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang 

ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produk yang dihasilkan perusahaan, dalam 

perjalanannya tentunya mengalami tahapan seperti yang sesuai siklus hidupnya, 

sehingga pemilihan produk, pendefinisian produk maupun desain produk perlu secara 

terus menerus diperbaharui. Oleh karenanya mengetahui bagaimana menciptakan dan 

mengembangkan produk baru dengan berhasil sudah merupakan suatu kewajiban 

perusahaan yang ingin terus hidup.  

Sistem pengembangan produk bukan hanya demi keberhasilan produk tetapi 

juga untuk kepentingan masa depan perusahaan. Belajar di CV. Mitra Jaya Raya bagian 

produksi map raport/ijazah. diantaranya membuat desain map raport/ijazah 

menggunakan Corel Draw dan Photoshop, bisa terjun ke dunia mesin percetakan map 

raport ijazah. Serta mempelajari bahan – bahan dan alur pembuatan map raport ijazah. 

Dimana ada berberapa yang telah dipelajari sebelumnya dapat di aplikasi dalam kerja 

praktik ini.  

Kata Kunci : Produksi, Cetak, Sampul, Ijazah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kerja praktek adalah kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di masyarakat 

maupun di perusahaan atau instansi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan 

melihat relevansinya dengan mendalami bidang ilmu tertentu dan pengamatan terhadap 

suatu proyek di lapangan, sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui kegiatan 

di lapangan secara langsung dan mampu mengaitkannya dengan teori dan praktek yang 

di dapat di bangku kuliah.  

Selama mengikuti kerja praktek, di samping melakukan pengamatan langsung 

juga sedapat mungkin ikut aktif di lapangan, sehingga diharapkan dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan industri tersebut, yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan skill dan kemampuan serta profesionalisme kinerja. 

Dengan demikian akan menumbuhkan sikap mandiri dan kritis dalam diri manusia 

tersebut serta diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kreatifitasnya di lapangan.  

Untuk dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa  harus 

memiliki kesiapan dalam menghadapi keprofesianalan pekerjaannya yang  sesuai 

dengan bidang yang digelutinya. Dengan adanya kerja praktek, mengingat sulitnya 

untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, maka banyak 

perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu 
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praktek langsung di dunia kerja merupakan salah satu cara agar dapat menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas.   

Tujuan umum KP bagi mahasiswa adalah untuk dapat menimba ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang kerja. Setelah mengikuti Kerja 

Praktek, diharapkan mahasiswa mendapat ilmu dasar di dunia kerja dan dapat dijadikan 

bekal memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi 

nanti.  

Dalam hal ini perusahaan yang saya pilih sebagai tempat pelaksanaan kerja 

praktek adalah CV. Mitra Jaya Raya. Karena diperusahaan ini saya banyak mendapat 

pengalaman kerja dan juga dapat mengaplikasikan materi – materi yang diperoleh 

selama di bangku kuliah.  

1.2 Perumusan Masalah 

Melihat situasi permasalahan diatas saya mencoba membuat rumusan 

masalah, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana alur produksi map raport / map ijazah yang ada di CV. Mitra Jaya 

Raya ? 

2. Bagaimana proses produksi map raport / map ijazah di CV. Mitra Jaya Raya ? 

3. Mesin cetak yang bagaimana yang digunakan untuk mencetak , dan program apa 

saja yang digunakan untuk pembuatan map raport? 
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1.3 Tujuan  

Dunia kerja menuntut tenaga kerja yang berkualitas dan dapat mengikuti 

dinamika perkembangan dunia usaha. Dengan demikian perusahaan maupun instansi 

pemerintah dan swasta sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas agar bisa 

mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh sebuah perusahaan yang ada saat ini. 

Adapun tujuan dan manfaat kerja praktek bagi mahasiswa sebagai berikut : 

1. Melengkapi persyaratan dan tugas yang telah di tetapkan oleh STIKOM 

SURABAYA. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami ilmu yang telah didapat 

Universitas. 

3. Mahasiswa dapat memahami dan mengerti secara langsung sistem dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

4. Meningkatkan hubungan yang baik antara dunia kerja dan dunia 

pendidikan.  

5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di perusahaan 

dan terjun atau ikut serta dalam proses kerja.  

6. Mengenalkan dan membiasakan diri terhadap suasana kerja sebenarnya 

sehingga dapat membangun sikap kerja yang baik.  

7. Untuk menerapkan dan membandingkan bagaimana disiplin ilmu yng 

didapatkan dalam dunia pendidikan dengan kenyataan dilapangan kerja.  

8. Merubah perilaku seorang mahasiswa menjadi seorang pekerja.  

9. Meningkatkan dan memperluas serta dan menerapkan ketrampilan yang 

telah dimiliki di STIKOM SURABAYA. 
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10. Sebagai sesuatu syarat bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan mata 

kuliah yang ada pada lembaga pendidikan di STIKOM SURABAYA.  

 

1.4 Manfaat  

Banyak sekali orang beruntung mendapat kesempatan praktek di sebuah 

perusahaan, dengan menjadi pegawai magang maka mahasiswa mendapat kesempatan 

untuk mengetahui dunia kerja. Berikut adalah manfaat kerja praktek yang dperoleh 

dalam kerja praktek bagi mahasiswa dan perusahaan tempat kerja praktek  : 

1. Menjalin kerja sama yang baik antara pihak perusahaan/instasi dengan 

lembaga pendidikan khususnya di Prodi Desain Produk. 

2. Membangun jiwa disiplin mahasiswa. 

3. Menambah kreatifitas diri dan membuka wawasan mahasiswa serta 

mengasah kemampuan yang dimiliki. 

4. Mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam mengatasi masalah atau 

tugasyang diberikan, sehingga dapat belajar untuk bisa lebih baik lagi.  

5. Dapat memperluas wawasan sekaligus menambah pengalaman tentang 

kondisi lingkungan kerja agar tidak merasa asing atau takut ketika terjun 

ke dunia kerja yang sebenarnya. 

6. Mendapat  pengalaman menerapkan dan memperluas wawasan penerapan 

teori dan pengetahuan yang telah diterimanya di dalam perkuliahan. 

7. Mahasiswa mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja setelah 

menyelesaikan pendidikannya 
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1.5 Pelaksanaan 

1. Detail Perusahaan 

Nama Perusahaan : CV. Mitra Jaya Raya  

Jasa     : Desain Produk Cover Ijazah 

Alamat     : Betet No.10 Puskopad RT.005 RW.012 Sooko, 

Sooko Mojokerto 61361 

Telepon/Hp. :  (0321) - 397429 

Fax :  (0321) - 397429 

E-mail :  cv_mitrajayaraya_mojo@yahoo.co.id 

2. Periode 

Tanggal Pelaksanaan  : 16 Juli 2018 – 17 Agustus 2018 

Waktu    : 08.00 – 16.00 WIB 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar para pembaca dapat memahami dengan mudah persoalan dan 

pembahasannya, maka penulisan dari laporan kerja praktik ini akan di buat dengan 

sistematika yang nantinya terdiri dari beberapa bab yang di dalamnya terdapat 

penjabaran masalah, yakni : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, Pelaksanaan dan Sistematika Penulisan yang 

menjelaskan tentang permasalahan yang ada di dalam perusahaan sehingga menjadi 

penyebab dilakukannya Kerja Praktik. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini membahas tentang, Sejarah profil singkat, visi, misi, struktur 

organisasi, strategi fasilitasi, arah dan kebijakan serta lokasi instansi CV. Mitra Jaya 

Raya/ 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori penunjang yang diharapkan menjelaskan 

secara singkat mengenai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dihadapi oleh penulis. 

BAB IV : DISKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini membahas mengenai metode pelaksanaan kerja praktek, mulai dari 

skema perancangan hingga implementasi karya, dimana hasil perancangan selama 

melaksanakan kerja praktik di CV. Mitra Jaya Raya berdasarkan permasalahan dan 

metode perancangan yang telah dikerjakan. 

BAB V : PENUTUP 

ini akan membahas mengenai kesimpulan dari pembuatan perancangan media 

presentasi yang terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

CV. Mitra Jaya Raya  adalah perusahaan yang didirikan pada 19 Desember  

2011. Perusahaan ini awalnya didirikan untuk konstruksi (kontraktor), dan pada 

akhirnya dikembangkan ke usaha – usaha yang lain. Salah satunya adalah percetakan 

map raport dan ijazah, sedangkan usaha konstruksi tetap berjalan.. Perusahaan ini 

berusaha dengan memakai nama Perseroan Komanditer  “ CV. Mitra Jaya Raya”. 

Berkedudukan di Jl. Betet No.10 Perumahan Puskopad, Sooko, kabupaten Mojokerto. 

Untuk bidang usaha percetakan map raport dan ijazah ini, semula dilakukan karena 

untuk mengisi kekosongan apabila kontrak kerja kontraktor selesai sehingga banyak 

karyawan yang tidak ada pekerjaan. Oleh karena itu akirnya dicobalah membuka 

percetakan map raport dan map ijazah yang akhirnya bisa berkembang sampai 

sekarang.  

2.2  Maksud Dan Tujuan Perusahaan 

Persekutuan Komanditer atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan 

oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada 

seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai 

pemimpin. Tujuan perusahaan ini diantaranya adalah : 
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1. Mendapatkan keuntungan  

2. Memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

3. Mempertahankan kelangsungan perusahaan. 

4. Menyediakan lapangan kerja. 

5. Sarana untuk menyimpat aset atau kekayaan. 

 

2.3 Visi Perusahaan 

1. Menjadi perusahaan yang handal dan terdepan dalam bidang Jasa, 

Konstruksi, Produksi, Percetakan. 

2. Menjadikan hasil kontruksi, produksi dan percetakan mampu bersaing 

dengan perusahaan lain. 

3. Mempertahankan kualitas dan memperluas pasar. 

 

2.4 Misi Perusahaan 

CV. Mitra Jaya Raya mempunyai komitmen dasar perusahaan yang lain : 

1. Mempertahankan dan meningkatkan citra terbaik perusahaan. .  

2. Mendapatkan kepercayaan dari pelanggan melalui profesionalisme. 

3. Menyediakan lingkungan kerja yang aman, mensejahterakan dan 

memberikan kesempatan untuk berkembang secara profesional bagi 

karyawan. 
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4. Menjadi perusahaan yang kuat dan bertumbuh, serta siap untuk 

menghadapi persaingan regional maupun global. 

 

2.5  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah menggambarkan fungsi serta tanggung jawab 

semua bagian-bagian yang terlibatkan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan suatu 

perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

tersebut.  Perusahaan dapat disebut juga suatu wadah kerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu di dalam pelaksanaan yang akan berhubungan dengan pembagian tugas yang 

menyangkut kepada wewenang dan tanggung jawab. Dengan demikian akan dapat 

diketahui oleh pegawai apa yang harus dikerjaan dan kepada siapa ia harus bertanggung 

jawab atas segalanya.  

Secara umum dapat disimpulkan unsur – unsur struktur organisasi yaitu 

sebagai berikut :  

1. Adanya sekelompok orang  

2. Adanya maksud untuk bekerja sama  

3. Adanya tujuan yang hendak dicapai  

4. Adanya pengaturan hubungan 

Struktur organisasi di CV. Mitra Jaya Raya digunakan untuk menunjang 

proses pelaksanaan kegiatan agar terstruktur dan terorganisir dengan baik secara hirarki 

sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing. Dengan adanya struktur 

organisasi maka proses dalam pekerjaan akan menjadi lebih mudah dikendalikan dan 
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dikerjakan, sebab setiap bagian-bagian struktur telah memahami tugas dan fungsinya 

masing-masing. Dalam proses bagian – bagian dari struktur organisasi dapat bekerja 

sama dalam penanggulangan kerja yang dihadapinya.  

Berikut adalah bagian struktur organisasi pada CV. Mitra Jaya Raya 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

CV. MITRA JAYA RAYA 

 

 

 

 

 

   

  

Direktur  

Manager Umum 

Bagian 

Finishing  

Bagian Keuangan 

Kepala Produksi 

Bagian 

Distribusi 

Bagian 

Stock/Bahan 

Bagian 

Produksi 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV. Mitra Jaya Raya 

Komisaris  
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2.6 Hak dan Wewenang  

Adapun hak dan wewenang adalah sebagai berikut : 

1. Komisaris  

a) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi perusahaan.  

b) Melakukan penyusunan terhadap tanggung jawab perusahaan. 

c) Memberikan rekomendasi tentang manajemen resiko perusahaan. 

d) Mengevaluasi dan menolak permintaan dari direksi untuk transaksi 

tertentu. 

e) Mengambil keputusan di dalam maupun diluar rapat komisaris. 

2. Direktur  

a) Memimpin dan mengkoordinasi perusahaan.   

b) Mengendalikan perusahaan secara bijaksana. 

c) Merencanakan dan mengembangkan perusahaaan. 

d) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati oleh      

komisaris. 

3.  Manager Umum  

a) Melaksanakan rekuitment tenaga ahli/audiator sesuai kebutuhan. 

b) Melaksanakan peningkatan kompetensi personel. 

c) Melakukan koordinasi dengan Direktur.  

4.  Bagian Keuangan  

a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan perputaran uang perusahaan. 

b) Pemantauan, terhadap rencana dan anggaran perusahaan. 

c) Memeriksa keluar masuk uang perusahaan. 



12 
 

d) Pengawasan dan pengerjaan terhadap pajak perusahaan. 

5.  Kepala Produksi 

a) Mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal 

sampai menjadi barang jadi. 

b) Mengawasi pemakaian bahan baku, pemakaian material dan bahan 

pembantu lainnya dengan meminimalkan pemborosan dan kegagalan 

proses. 

c) Menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan 

mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

d) Menjaga dan mengawasi kalancaran dan keseimbangan proses yang 

meliputi, Mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan 

menekan absensi, peningkatan disiplin dan tata tertib,  konsistensi 

dalam menerapkan metode kerja dan keselamatan kerja, 

Mengefektifkan pengoperasian peralatan dan mesin - mesin yang 

ada, Menjaga kebersihan peralatan, mesin dan lingkungan kerja. 

6.  Bagian Produksi 

a) Menentukan jenis dan jumlah barang – barang yang harus dibeli. 

b) Menyiapkan pesanan yang akan dikerjakan. 

c) Mengatur proses kerja  

d) Memeriksa keadaan di bagian produksi. 

7.  Bagian Stok / Bahan 

a) Melakukan pembelian bahan. 

b) Memeriksa bahan yang diterima. 
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c) Memelihara bahan di gudang. 

d) Mengadakan pemeriksaan dan penganalisaan bahan. 

e) Melakukan penyimpanan barang-barang di gudang dan mengatur 

bahan – bahan yang mana yang harus dikeluarkan lebih dulu. 

8. Bagian Distribusi 

a) Melaksanakan pengangkutan barang – barang dari tempat produksi 

ke konsumen dengan servis yang memuaskan.  

b) Mengatur suatu cara untuk meperkenalkan barang-barang yang 

diperdagangkan. 

c) Melaksanakan penjualan barang dan mengontrol harga di pasaran. 

d) Menjalin hubungan baik dengan ekspedisi yang mengirim barang 

keluar kota atau luar pulau. 

9. Bagian Finishing 

a) Memeriksa dan meneliti langsung barang – barang yang sudah 

selesai diproduksi. 

b) Merapikan sisi - sisi map yang kurang rapi akibat pengepressan dan 

membersihkan tinta – tinta emas yang kurang pas sehingga menjadi 

map yang rapi. 

c) Mensortir barang – barang yang sudah selesai di produksi. 
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2.7 Lokasi Perusahaan 

CV. Mitra Jaya Raya berlokasi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 

Tepatnya di Jalan Betet nomor 10, Perumahan Puskopad, Mojokerto, Jawa Timur. 

Berikut apabila disertai dengan denah lokasi. 

 

 

Gambar 2.2 Lokasi Perusahaan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1  Desain Produk 

   Desain adalah elemen kunci yang digunakan untuk mempersiapkan dasar 

pemasaran baru yang dapat meningkatkan nilai produk dan nilai kompetitif suatu 

produk (Blijlevens & Schoormans, 2009). 

   Menurut Klimchuk dan Krasovec (2007), desain kemasan produk merupakan 

bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan 

elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. 

   Desain suatu produk berfungsi menyampaikan maksud produk tersebut 

kepada konsumen. Konsumen memperoleh maksud produk tersebut melalui kombinasi 

tampilan fisik produk, seperti warna, bentuk, dan material yang digunakan (Blijlevens 

& Schoormans, 2009). 

  Perusahaan menghasilkan output untuk  memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen akan kepuasan, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat 

memuaskan konsumen. Oleh karena itu produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang 

ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai 

maksud tersebut maka sudah selayaknya perusahaan memfokuskan diri pada 

pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, diantaranya pembedaan, 

biaya rendah, respon cepat atau kombinasi diantaranya ketiga strategi tersebut. 
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3.2         Penciptaan Produk Baru 

 Produk yang dihasilkan perusahaan, dalam perjalanannya tentunya 

mengalami tahapan seperti yang sesuai siklus hidupnya, sehingga pemilihan produk, 

pendefinisian produk maupun desain produk perlu secara terus menerus diperbaharui. 

Oleh karenanya mengetahui bagaimana menciptakan dan mengembangkan produk 

baru dengan berhasil sudah merupakan suatu kewajiban perusahaan yang ingin terus 

hidup. Keadaan yang memberikan peluang munculnya produk baru diantaranya adalah:  

1. Pemahaman Konsumen  

2. Perubahan Ekonomi  

3. Perubahan Teknologi  

4. Perubahan yang lain seperti: praktek di pasar, standar profesi, supplier, 

distributor  

 

3.3 Sistem Pengembangan Produk 

 Sistem pengembangan produk bukan hanya demi keberhasilan produk tetapi 

juga untuk kepentingan masa depan perusahaan. Oleh karena itu melakukan 

pengembangan produk memerlukan tahapan sebagai berikut:  

1. Ide  yang bisa berasal dari berbagai sumber dari dalam perusahaan 

misalnya bagian Riset dan Pengembangan dan dari luar melalui 

pemahaman perilaku konsumen, persaingan, teknologi, pekerja, 
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persediaan. Tahapan ini menjadi dasar untuk memasuki pasar dan 

biasanya mengikuti strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. 

2. Kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan ide. Dengan 

melakukan koordinasi dari berbagai bagian yang terkait di perusahaan 

yang bersangkutan.  

3. Permintaan  konsumen untuk menang dalam bersaing dengan cara 

mengidentifikasi posisi dan manfaat produk yang diinginkan konsumen 

melaului atribut tentang produk.  

4. Spesifikasi fungsional :Bagaimana suatu produk bisa berfungsi? Dengan 

melalui identifikasi karakteristik engineering produk, kemungkinan 

dibandingkan dengan produk dari pesaing.  

5.  Spesifikasi produk  : Bagaimana produk dibuat? Melaui spesifikasi fisik 

seperti ukuran, dimensi.  

6. Review desain: Apakah spesifikasi produk sudah yang terbaik dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen ?  

7. Tes pasar: Apakah produk memenuhi harapan konsumen ? Untuk 

memastikan prospek ke depannya melalui perjualan dalam jumlah besar.  

8. Perkenalan di pasar dengan memproduksi secara masal untuk dipasarkan.  

9.  Evaluasi untuk mengukur sukses atau gagal, karena apabila gagal secara 

cepat bisa diganti produk lain.yang lebih menguntungkan. 
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BAB IV 

DISKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1  Prosedur Kerja Praktek 

Selama saya melaksanaan kerja praktek di CV. Mitra Jaya Raya  tepatnya di 

bagian produksi map raport/ijazah. Banyak pelajaran yang mungkin tidak saya 

dapatkan selama saya berada di perguruan tinggi. Disana saya belajar banyak tentang 

dunia kerja. Salah satunya tingkat disiplin yang benar – benar harus di patuhi atau di 

taati selama saya mengumpulkan data, dan mempraketkkan kerja secara langsung di 

CV. Mitra Jaya Raya. 

Dalam pengumpulan data sebagai bahan penyusunan laporan kerja praktek 

ini, pendekatan terhadap permasalahan yang dilakukan adalah dengan mempelajari 

data diperlukan diperoleh berbagai sumber terkait untuk memberikan data yang 

lengkap. Serta mempraktekkan kerja secara langsung untuk mengetahui alur 

pengerjaan dan untuk mengetahui langkah langkah apa yang dilakukan perusahaan 

untuk mengembangkan usahanya. 

  Selama saya belajar didalam perusahaan ini, tidak sedikit hal yang saya 

dipelajari diantaranya saya bisa membuat desain map raport/ijazah menggunakan Corel 

Draw dan Photoshop, bisa terjun ke dunia mesin percetakan map raport ijazah. Serta 

mempelajari bahan – bahan dan alur pembuatan map raport ijazah. Dimana ada 

berberapa yang telah saya pelajari sebelumnya. Namun sekecil apapun ilmu yang kita 

pelajari sebelumnya semua akan berguna untuk kita sampai kapan pun, itulah saya 
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dapatkan selama saya melaksanakan kerja praktek di CV. Mitra Jaya Raya tepatnya, 

bagian produksi map raport/ijazah.  

 4.2  Bahan Dasar 

              Bahan dasar yang dibutuhkan proses produksi dari pembuatan map ijazah 

map raport di CV. Mitra Jaya Raya antara lain:  

1. Kulit Sintetis 

Kulit Sintetis adalah bahan utama dalam pembuatan map ijazah. Ini 

merupakan kulit imitasi yang mirip kulit hewan. Kulit imitasi telah dibuat 

berbagai macam jenis yang sangat mirip dengan kulit asli. Mulai dari 

glossy, motif, warna dan bahkan bisa jauh lebih baik mengembangkan 

motif sesuai selera. Map kami sering menggunakan bahan ini.  

 

 

Gambar 4.1 Kulit Sintetis  

2.  ASE 



20 
 

ASE merupakan bahan dalam pembuatan map, sejenis dengan kulit sintetis 

namun ASE memiliki jenis tekstur urat dan tekstur pasir. ASE digunakan 

sebagai sampul terluar bagian map. Bahan ASE juga tersedia  beraneka 

warna antara  lain, hitam, biru dongker, biru benhur, merah bendera, merah 

maron., merah hati, hijau lumut, hijau fuji, abu – abu, dan coklat.   

 

 

Gambar 4.2 Bahan ASE Bertekstur Pasir 

Bahan ASE bertekstur pasir disebut demikian dikarenakan memang 

permukaan luarnya mirip seperti butiran pasir. Berbintik – bintik seperti 

pasir. Bahan ini tidak sering diminati karena motif tidak begitu menarik. 

Lain halnya dengan bahan ASE yang bertekstur urat. Teksturnya yang 
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membentuk seperti urat lebih mirip dengan kulit alami. Sehingga apabila 

dijadikan untuk sampul map terlihat lebih mewah dan bagus.  

 

Gambar 4.3 Bahan ASE Bertekstur Urat 

2. Mika Plastik 

Mika Plastik adalah jenis plastik yang merupakan campuran antara bahan 

PVC yang terdiri dari 2 macam yaitu mika plastik doff dan mika plastik 

bening. Dan ada juga beberapa jenis, jenis H (kaku), jenis S (lentur), dan 

jenis N (tidak lengket). Ketebalan juga berbeda beda. Mulai dari 0,07 

sampai 0,30. Tapi yang paling sering digunakan untuk isi map raport dan 

map ijazah adalah yang ketebalannya 0,09. 
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Gambar 4.4 Mika Plastik Untuk Isi Map  

 

Gambar 4.5 Mika Plastik Doff (atas) Mika Plastik Bening (bawah) 
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3. Karton 

Karton Adalah Material yang terbuat dari serat kayu, baik serat kayu 

organik, serat kayu sintetis atau sisa produksi kertas (daur ulang).  Karton 

nanti akan digunakan sebagai bagian dalam sampul agar terlihat lebih rapi 

dan kokoh. Karton juga terdiri dari beberapa macam yaitu, Karton 

Laminasi 40, Karton Laminasi 35, dan Karton Laminasi 30. Karton yang 

paling sering digunakan untuk map raport dan map ijazah adalah karton 

laminasi 30. Karena ketebalannya pas untuk dijadikan sampul. 

 

 

Gambar 4.6 Karton Sampul Map  

4. Lempengan Alumunium  

Lempengan datar yang akan digunakan sebagai bahan dasar membuat 

matras desain map ijazah atau map raport. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
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Gambar 4.7 Lempengan Matras Alumunium 

5. Foil Emas 

Foil biasanya digunakan untuk percetakan, hotprint, emboss permukaan 

kertas, undangan, kalender, cover, buku, packaging produk, dll. Foil emas 

merupakan bahan khusus yang untuk mecetak tulisan pada sampul. Bentuk 

awalnya adalah sebuah gulungan yang nantinya akan dipotong sesuai 

ukuran yang dibutuhkan. Plastik foil ini sebenarnya ada 5 warna : warna 
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emas, perak, hijau, merah dan biru. Tapi yang digunakan untuk cover map 

ijazah adalah warna emas. Dikarenakan terlihat lebih mewah dan menarik. 

 

 

Gambar 4.8 Pita Foil Emas 

6. Lem Rajawali  

Lem Rajawali adalah lem kuning yang kegunaannya untuk melekatkan 

karton ke bahan ASE agar tidak geser. 
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Gambar 4.9 Lem Rajawali 

4.3 Alat Dan Mesin Produksi 

             Alat dan mesin yang digunakan untuk proses produksi dari pembuatan map 

ijazah map raport di CV. Mitra Jaya Raya antara lain:  

 

1. Mesin Pemotong Bahan 

Mesin pemotong bahan merupakan mesin besar yang digunakan untuk 

menyamaratakan sisi kanan, kiri, atas, bawah ukuran kulit sintetis atau ASE 

yang akan dijadikan sebuah map sesuai ukuran yang dibutuhkan. 

Penggunaannya praktis karena bisa memotong bahan berlembar-lembar 

sekaligus dengan rapi. Bisa juga menggunakan gergaji biasa. Tetapi akan 

memakan wakttu, dan juga tidak serapi ketika menggunakan mesin 

pemotong. 
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                      Gambar 4.10 Mesin Pemotong ASE 

2. Mesin Press Mika Plastik 

Mesin Press Plastik adalah mesin yang digunakan untuk mengepress 

bagian sisi-sisi mika yang digunakan untuk isi sampul map raport maupun 

map ijazah.                        

                        

  Gambar 4.11 Mesin Press Mika Plastik 
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3. Mesin Hot Print 

Mesin Hot Print adalah mesin yang digunakan untuk mencetak huruf, 

simbol, angka, semua elemen yang perlu di cetak di sampul map ijazah 

menggunakan pita foil emas sebagai tintanya. Mesin ini penggunannya 

dilakukan dengan cara menginjak bagian bawah mesin dan secara otomatis 

tinta akan tercetak dan menempel di bahan. 

 

 

Gambar 4.12 Mesin Hot Print 

4. Mesin CNC ROUTER 

Mesin CNC ROUTER adalah singkatan dari Computer Numerical 

Control yaitu suatu mesin yang digunakan untuk merubah lempengan    

alumunium menjadi matras desain sampul map.  
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Gambar 4.13 Mesin CNC ROUTER 

5. Mesin HF atau mesin High Frequency 

Mesin HF atau mesin High Frequency adalah mesin  yang digunakan untuk 

membuat atau menjadikan bahan kulit sintetis / ASE yang sudah siap 

menjadi map yang sebenarnya. Untuk membuat huruf dan logo di map 

menjadi timbul (emboss).  
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Gambar 4.14 Mesin HF 

6. Cutter  

 

Gambar 4.15 Cutter 
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7. Penggaris 

 

Gambar 4.16 Penggaris 

8. Solder 

 

Gambar 4.17 Solder 
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Proses desain 
menggunakan Corel 

Draw atau Photoshop

Hasil desain 
dimasukkan ke 
komputer mesin 
menggunakan 

Flashdisk

Mesin akan berjalan 
sesuai pola yang 
sudah di desain 

Setelah selesai, 
potong dan rapikan 
matras sesuai pola

4.4  Alur  Produksi 

 

1. Alur  Pembuatan Matras 
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2.  Alur Produksi Cover Map 

 

 

 

  

  

Pemotongan 
Bahan Kulit 

Sintetis Sesuai 
Ukuran

Proses Hot Print 
Matras Yang 
Sudah Jadi

Proses HF

Emboss Logo,

Emboss Font,

Kotak Nama

Penempelan 
Karton dan 

Mika Plastik 
Pada Bahan 

Yang Sudah di 
Hotprint 

Proses HF 
Membentuk 

Map 

Memasang Isi 
Map ke Cover 

yang Sudah Jadi 
dengan Mesin 

HF

Finishing , 
Pemasangan 
Accessories, 

Membersihkan 
Sisa Tinta Hot 

Print
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4.5 Proses  Produksi 

  Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana 

sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah 

untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan 

menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Dan berikut adalah alur produksi dalam 

membuat  map ijazah atau map raport di CV. Mitra Jaya Raya : 

1. Membuat konsep desain menggunakan Corel Draw atau Photoshop 

Proses yang paling utama dalm pembuatan map ijazah dan map 

raport adalah mebuat konsep desain map. Konsep desain tergantung 

permintaan konsumen yang memesan. Konsep desain map umumnya 

menggunakan software Corel Draw atau Photoshop. Hal yang perlu 

dilakukan adalah mengatur ukuran map ijazah atau map raport (A4,F4), 

berbentuk potrait atau landscape, menentukan ukuran dan jenis font, 

menambahkan logo sekolah atau logo umum lainnya yang diperlukan. 

Desain tersebut dibentuk konsep mirror, karena akan dijadikan matras.  
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             Gambar 4.18 Proses Desain Map   

 

            Gambar 4.19 Desain Cover Map Yang Sudah Jadi  
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2. Membuat Matras 

Setelah konsep desain dibuat langkah berikutnya adalah membuat 

matras. Dalam hal ini pembuatan matras bisa dilakukan dengan 2 cara. 

Yaitu menggunakan mesin CNC atau manual dengan gergaji. Di CV. Mitra 

Jaya Raya pembuatan matras dari lempengan alumunium dicetak 

menggunakan mesin CNC. Mesin CNC Router menggunakan mata bor 

yang dipasang di Kepala Motor Spindle yang bisa bergerak secara 

Otomatis. Mesin CNC terpogram dengan komputer, sehingga caranya 

hanya memasukkan desain yang sudah ada di mesin CNC dan secara 

otomatis mesin akan membuat pola desain yang sudah dimasukkan tadi. 

Mesin akan berjalan sendiri sesuai pola. 

 

 

Gambar 4.20 Membuat Matras Dengan Mesin CNC 
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3. Press Plastik atau Isi Map Raport 

Dalam pembuatan map raport yang dibutuhkan selanjutnya adalah 

isi map. Isi map yaitu yang berupa kantong terbuat dari plastik. Plastik  

yang digunakan juga sudah ada ukuran nya. Awalnya plastik tersebut 

berbentuk seperti gulungan plastk biasa. Setelah itu plastik dipotong 

menggunakan cutter sesuai ukuran yang dibutuhkan. Setelah ukuran sudah 

ada, platik di tumpuk 2 bagian dan di press menggunakan mesin tersebut. 

Hanya di press bagian bawah, samping kiri dan samping kanan. Karena 

bagian atas digunakan sebagai jalan masuk dokumen yang akan disimpan 

nantinya. 

 

 

Gambar 4.21 Proses Press Plastik Isi Map 
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4. Pemotongan Bahan Kulit Sintetis 

  Langkah selanjutnya adalah pemotongan bahan kulit sintetis atau 

ASE menggunakan mesin pemotong. Ukuran standart bahan yang 

dibutuhkan adalah F4 atau A4. Pertama siapkan tumpukan bahan kulit 

sintetis atau ASE yang akan dipotong, lalu dimasukkan ke dalam mesin. 

Sesuaikan sisi kiri kanan atas dan bawah bahan, pegang handle atau 

pegangan mesin dan tarik kebawah untuk memotong setelah bahan 

dipotong dalam bentuk lembaran.  

 

Gambar 4.22 Pemotongan Bahan Kulit Sintetis 

5. Proses Hot Print (proses press matras dengan foil)  

Dengan menggunakan pita foil dan mesin Hot Pint, bahan ASE 

atau kulit sintetis sudah siap di proses.  
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                               Gambar 4.23 Proses Hot Print  

Pertama pasang matras yang yang sudah jadi ke mesin Hot Print. 

Kedua pasang pita foil emas yang digunakan sebagai tinta ke mesin Hot 

Print. Setelah semua selesai terpasang mesin hotprint matras siap 

dijalankan. Letakkan bahan kulit sintetis atau ASE sesuai posisi, panaskan 

mesin dan press diatas lembaran sesuai desain awal. 

 

6. Embos Map  

Setelah map setengah jadi tadi selesai di hotprint, saatnya dibawa 

ke mesin HF (High Frequency) untuk menjadikan tulisan dan logo map 

tampak timbul  (Emboss).                                          
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         Gambar 4.24 Emboss Map (Font, Logo, Kotak Nama) 

7. Pengeleman Karton dan Penempelan Bahan Sheet 

 Cover yang sudah di hot print dan sudah di emboss akan di satukan 

dengan karton dengan cara di lem. Lalu selanjutnya bagian dalam akan di 

solder dengan bahan Sheet.  
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Gambar 4.25  Proses Pengeleman Karton dan Penempelan Bahan Sheet 

8. Membentuk Cover  Map dan Pengisian Map 

 Cover yang sudah setengah jadi dan sudah dilengketkan dengan 

karton akan dibentuk menjadi map sempurna menggunakan mesin HF. 

Setelah map terbentuk menjadi sempurna, map akan diisi sesuai 

permintaan konsumen. Pengisian menggunakan plastik doff atau plastik 

bening. 
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     Gambar 4.26 Pengisian Map 

9. Finishing  

Merapikan sisi – sisi map yang tidak rapi akibat pengepresan serta 

membersihkan sisa – sisa tinta emas yang melebihi batas dari konsep 

desain yang seharusnya untuk memperindah tampilan map. Dan juga bisa 

menambahkan accessories siku di sudut – sudut cover map.  



 
 

43 
 

 

Gambar 4.27 Finishing (Memberi Accessories) 

 

 

Gambar 4.28 Tumpukan Map Jadi 
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Gambar 4.29 Hasil Map Raport 

10. Packing / Distribusi 

Proses paling terakhir ini adalah proses distribusi. Map yang 

sudah jadi dan sudah rapi di packing dalam kardus untuk siap dikirim.  

                         

                          Gambar 4.30 Packing  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana 

sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah 

untuk memperoleh suatu hasil. Produk yang dihasilkan perusahaan, dalam 

perjalanannya tentunya mengalami tahapan seperti yang sesuai siklus hidupnya, 

sehingga pemilihan produk, pendefinisian produk maupun desain produk perlu secara 

terus menerus diperbaharui. Oleh karenanya mengetahui bagaimana menciptakan dan 

mengembangkan produk baru dengan berhasil sudah merupakan suatu kewajiban 

perusahaan yang ingin terus hidup. Sistem pengembangan produk bukan hanya demi 

keberhasilan produk tetapi juga untuk kepentingan masa depan perusahaan. Selama 

saya belajar di CV. Mitra Jaya Raya tepatnya, bagian produksi map raport/ijazah. tidak 

sedikit hal yang saya dipelajari diantaranya saya bisa membuat desain map 

raport/ijazah menggunakan Corel Draw dan Photoshop, bisa terjun ke dunia mesin 

percetakan map raport ijazah. Serta mempelajari bahan – bahan dan alur pembuatan 

map raport ijazah. Dimana ada berberapa yang telah saya pelajari sebelumnya.  

5.2 Saran 

Setelah kurang lebih selama 1 bulan melakukan kerja praktek pada perusahaan 

CV. Mitra Jaya Raya, saya memiliki saran bagi Universitas tempat saya kuliah dan bagi 

perusahaan tempat saya melakukan kerja praktek tersebut. Diantaranya adalah : 
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Untuk Perusahaan  

1. Diharapkan agar kerjasama antara Universitas dan Perusahaan bisa bekerja 

sama banyak memberi peluang kepada Mahasiswa untuk kerja praktek. 

2. Untuk para karyawan lebih ditingkatkan lagi motivasi dan kedisiplinannya 

dalam bekerja.  

3. Hubungan karyawan dengan Mahasiswa yang sedang melaksanakan kerja 

praktek diharapkan selalu terjaga keharmonisannya agar dapat tercipta 

suasana kerjasama yang baik.  

Untuk Perguruan Tinggi 

1. Pemantauan terhadap Mahasiswa yang sedang kerja praktek maupun yang 

baru akan melaksanakan kerja praktek agar lebih ditingkatkan lagi dan 

lebih dikasih bekal yang cukup untuk menyakinkan pihak perusahaan 

terhadap program kerja pratek ini.  

2. Materi fisik maupun mental agar lebih ditingkatkan terutama untuk 

pembekalan kerja praktek nanti. 

3. Dan juga para Dosen selalu memberikan motivasi dan bimbingan bagi 

Mahasiswa yang melakukan kerja praktek di luar kampus. 
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