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ABSTRAK 

 

Rotogravure merupakan suatu teknologi dalam dunia percetakan 

atau yang dimaksud dengan cetak dalam dan digunakan untuk cetak media 

yang terbuat dari bahan fleksibel, contohnya: berbagai jenis plastik atau 

aluminium foil. Teknologi ini mencetak bahan berupa rol atau gulungan 

yang nanti akan menghasilkan suatu kemasan, dari ukuran kurang lebih 

berukuran rol 20 cm hingga 1100 cm dengan panjang lebih dari 5000 

meter. 

Dengan bertumbuhnya masyarakat, PT. Aneka Pratama 

Plast indo berdiri untuk memenuhi kebutuhan yang semakin har i 

semakin bertambah, dengan menggunakan rotogravure sebagai 

cetak kemasan fleksibel yang mengedepankan kualitas produk 

dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. 

Dalam produksi kemasan plast ik juga memperhitungkan 

bahan yang akan digunakan, supaya isi dalam kemasan tidak 

terkontaminasi oleh bahan plast ik yang dipakai untuk dijadikan 

packaging.Untuk memproduksi kemasan fleksibel harus memenuhi 

beberapa tahap supaya dapat digunakan oleh masyarakat  

 

Kata kunci: Produksi Kemasan Plastik Menggunakan Rotogravure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  

Dari waktu ke waktu perubahan dan kemajuan dunia begitu cepat terasa, 

begitu juga dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi begitu ketat 

kita rasakan. Kemajuan teknologi pun turut serta dalam mendukung persaingan 

dalam dunia usaha. Sehingga setiap perusahaan memiliki caranya sendiri untuk 

memajukan usahanya. Disinilah teknologi ikut adil dalam dunia usaha. Yaitu 

dalam pengenalan desain terhadap konsumen dengan melalui produk yang dibuat. 

Pemilihan media pun berdasarkan kebutuhan dan fungsi dalam promosi 

sebuah produk atau jasa itu sendiri. Setiap media memiliki keunggulannya masing-

masing. Keunggulan tersebut  misalnya dari sudut visual. Disinilah seorang kreatif 

atau biasa disebut sebagai Desain Produk berperan serta dalam menampilkan 

desain yang menarik dan sesuai dengan yang dipilih oleh suatu perusahaan dalam 

pembuatan produk. 

Dalam hal ini penulis akan menyampaikan bahwa sebuah desain dalam 

prosesnya tidaklah asal-asalan. Karena didalam pembuatan sebuah produk, 

seorang desainer dituntut untuk selalu bekerja efektif kreatif serta produk yang 

dibuat haruslah mudah dimengerti dan memiliki nilai. 

Disinilah penulis ingin menerapkan ilmu yang diterima selama dibangku 

perkuliahan dan belajar hal baru, yang tidak penulis dapatkan selama kuliah. Dari
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sini penulis ingin mengenal lebih dekat proses produksi kemasan plastik 

menggunakan rotogravure dan belajar membuat desain yang tepat dalam 

penerapannya. Dari awal hingga akhir (finishing). Dengan begitu, penulis akan 

lebih banyak belajar akan berbagai hal mengenai proses produksi rotogravure 

dalam pembuatan sebuah produk dengan kemasan plastik. 

 

1.2   Perumusan Masalah  

Tugas seorang desainer tidaklah mudah. Karena setiap pekerjaan yang 

diterima, desainer harus mampu berpikir kreatif dan efektif dalam 

mempertanggungjawabkan karya atau hasil kerjanya. Dalam pembuatan produk 

media plastik, seorang desainer perlu memperhatikan ukuran, dan jenis plastik 

tersebut dalam produksi menggunakan Rotogravure. Kemudian, menentukan 

konsep pengembangan produk yang sudah ada. Setelah didapat, hal yang tidak 

boleh disepelekan ialah pemilihan jenis / bahan untuk di produksi. Harus sesuai 

agar tidak merusak konsep dan fungsi dari pengembangan produk tersebut. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya komposisi. Sehingga, produk tersebut mampu 

mencapai tujuan yang diinginkan dan pesan yang disampaikan tepat sasaran. 

Disini, peranan desainer sangatlah penting, mereka dituntut agar mampu membuat 

desain tidak hanya bagus tetapi juga pesan yang terkandung dapat diterima oleh 

masyarakat. 
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1.3  Tujuan  

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik (KP) antara lain adalah untuk 

melengkapi tugas-tugas dan mencari pengalaman di dunia kerja. Selain itu,  Kerja 

Praktik memiliki tujuan bagi penulis pribadi adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui tentang desain dalam produksi menggunakan 

rotogravure . Baik dari sebuah ide pokok, pra-produksi kemudian produksi, 

hingga finishing (jadi). 

b. Mengetahui proses produksi di PT. Aneka Pratama Plastindo 

c. Mencari pengalaman atau wawasan di dunia kerja produksi 

 

1.4  Manfaat  

Kegiatan Kerja Peraktik (KP) memiliki manfaat tersendiri bagi penulis, 

manfaatnya antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan pemahaman tentang proses desain dalam proses produksi 

kemasan plastik. Baik dari sebuah ide pokok, pra-produksi kemudian 

produksi, hingga finishing (jadi). 

b. Memberikan pengalaman dalam bekerja secara nyata dan langsung dalam 

dunia kerja. 

c. Meningkatkan kreatifitas dan profesionalitas, agar lebih matang dan siap 

dalam persaingan dunia kerja. 
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1.5   Batasan masalah 

 Dalam penulisan laporan kerja praktik ini lebih jelas dan terarah, maka 

penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas tefokus pada: produksi 

kemasan Bakso Jonggol dengan menggunakan Rotogravure di PT. Aneka Pratama 

Plastindo, khususnya yang berkaitan dengan Desain Produk. 
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BAB II 

DESKRIPSI PERUSAHAAN 

 

 

2.1  Profil Perusahaan 

 Nama Perusahaan  : PT. ANEKA PRATAMA PLASTINDO 

Alamat Perusahaan  : Jl. Bypass Krian KM 33,2 – Balongbendo -  

Sidoarjo, East Java, Indonesia 

Telepon              : (031) 8982114 

Email             : info@ptapp.co.id           

Website     : http://ptapp.co.id/                    

Bidang Usaha              : Bidang Flexible Packaging 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Logo perusahaan PT Aneka Pratama Plastindo 

Sumber : PT. Aneka Pratama Plastindo 

 

 

 

mailto:info@ptapp.co.id
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2.2  Sejarah Perusahaan     

PT. Aneka Pratama Plastindo didirikan di kota Sidoarjo, Jawa Timur - 

Indonesia pada tahun 2010 dan beroperasi di bidang pengemasan yang fleksibel. 

Saat ini bisnis telah berkembang ke berbagai jenis kemasan. Produk Makanan 

Berkualitas adalah tujuan kami dalam produksi kami. Dengan bahan berkualitas 

yang kami peroleh dari pemasok kami yang berkualitas, diproses oleh karyawan 

kami yang kompeten dan terlatih, kami fokus pada peningkatan kualitas hidup 

semua pelanggan kami dengan menawarkan kemasan berkualitas baik. Prestasi 

PT. Aneka Pratama Plastindo diresmikan oleh semangat kewirausahaan yang 

dimiliki pemiliknya. Ini memotivasi setiap perusahaan untuk terus memperluas 

kapasitasnya agar dapat bersaing & mempertahankan yang terdepan di pasar. 

Bersama dengan mitra kami, kami menyambut masa depan. 

 

2.3  Tempat Perusahaan 

PT. Aneka Pratama Plastindo yang terletak di Jl. Bypass Krian KM 33,2 – 

Balongbendo - Sidoarjo, East Java, Indonesia berfungsi sebagai tempat membuat 

desain produk kemasan sekaligus mencetak, laminasi, slitting, packing produk 

kemasan yang telah di pesan dan bekerjasama dengan perusahaan lain. 

 

2.4  Visi  

Menjadikan Perusahaan Flexible Packaging Terbaik Di Indonesia 
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2.5  Misi 

a. Menyediakan produk terbaik bagi pelanggan sesuai kebutuhan pelanggan 

dan standar kualitas 

b.  memberikan pelayanan yang cepat, praktis, dan proaktif untuk kebutuhan 

costumer 

c. Aktif dalam perbaikan dan peningkatan system manajemen mutu. 

 

2.6  Mesin APP 

2 Unit Mesin Printing= 6 Warna (Appendix 1) 

2 Unit Mesin Printing= 8 Warna (Appendix 2) 

2 Unit Mesin Laminasi Extrusion 

4 Unit Mesin Dry Laminasi (Appendix 3) 

7 Unit Mesin Slitter 

2 Unit Mesin Rewinder 

1 Unit Mesin Inspeksi  

4 Unit Mesin Bag Making 
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2.7  Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

Gambar 2. 2 Stuktur Organisasi PT Aneka Pratama Plastindo 

Sumber: Dokumentasi Perusahaan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

 3.1  Cetak Rotogravure 

Teknik Cetak Rotogravure banyak di pakai pada percetakkan kemasan snack, 

makanan dan shopping bag, Teknik Cetak Rotogravure mempunyai beberapa 

keunggulan dibanding teknik cetak yang lain, yaitu mengenai kecepatan cetak 

yang sangat tinggi dengan hasil yang sangat bagus. Namun demikian Teknik 

Cetak Rotogravure ini termasuk memiliki ongkos yang tinggi untuk pembuatan 

satu silinder film, makanya kalau memakai teknik cetak rotogravure ini harus 

mempunyai jumlah cetak yang besar dan sering cetak. 

Rotogravure adalah salah satu teknologi dalam dunia percetakan. Rotogravure 

sendiri dalam dunia grafika berarti cetak dalam. Atau dalam bahasa awam adalah 

teknologi cetak yang biasa digunakan untuk mencetak media yang terbuat dari 

bahan yang fleksibel (misalnya; berbagai jenis plastik dan  alumunium). Bahan 

yang akan dicetak adalah dalam bentuk rol atau gulungan. Hasil dari cetakan 

rotogravure tersebut tidak langsung dapat dinikmati oleh konsumen, tetapi harus 

melalui beberapa tahap. sebagai berikut, (misalnya pembuatan kemasan makanan 

ringan anak-anak). 
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Gambar 3. 1 Mesin Printing 

Sumber : https://adekrawie.wordpress.com 

Keterangan : 

A : Inks Camber 

B : Film Cylinder 

C : Impression Cylinder 

D : Material Cetak / Substrate ( OPP Film, Plastik Dan sebagainya) 

E : Dokter Blade 

Plastik hasil cetakan dilaminasi terlebih dahulu dengan menempatkan rol 

yang telah dicetak ke mesin laminasi, kemudian plastik rol tersebut dilapisi dengan 

bahan perekat dan ditempelkan ke media lain berupa “metalize” (campuran antara 

bahan plastik yang dilapisi dengan alumunium). 

https://adekrawie.wordpress.com/
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Rol yang telah dikeringkan kemudian dibawa ke mesin “slitter”, untuk 

memotong gulungan panjang dan lebar menjadi ukuran tertentu sesuai dengan 

pesanan dari produsen makanan ringan tersebut. Jenis cetak semacam ini biasa di 

sebut flexible packaging, karena memakai beberapa jenis plastik yang tipis atau 

disebut juga OPP Film dan dipakai untuk kemasan makanan dan minuman. 

 

3.1.1  Kelebihan 

Kelebihan rotogravure dibandingkan dengan proses print inglainnya 

adalah dapat digunakan untuk mencetak dalam roll dengan  lebar mulai dari 

20 cm hingga 1100 cm dengan panjang lebih dari 5000 meter tergantung 

material yang digunakan 

 

3.1.2  Kekurangan 

kelemahan dari rotogravure adalah,kualitas gambar tidak setajam offset  

karena teks terbentuk dari susunan dot atau kadang disebut sumur 

raster. 

 

3.2 Cylinder 

Langkah pertama Gravure adalah membuat silinder dengan gambar terukir 

yang perlu dicetak, proses ukiran akan membuat pada permukaan silinder sel-sel 

yang akan mengandung tinta untuk mentransfernya ke plastik. Karena jumlah tinta 
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yang terkandung dalam sel sesuai dengan intensitas warna yang berbeda pada 

plastik, dimensi sel harus hati-hati diatur, sel yang lebih dalam atau lebih besar 

akan menghasilkan warna yang lebih intens atau kuat sedangkan sel yang lebih 

kecil akan menghasilkan warna yang lebih sedikit tingkatannya. Ada tiga metode 

photoengraving yang telah digunakan untuk ukiran silinder gravure, di mana 

ukuran buka sel atau kedalaman sel bisa seragam atau variable atau berubah – 

ubah. 

Saat penekanan sedang beroperasi, silinder terukir sebagian terbenam di baki 

tinta, mengisi sel-sel yang tersembunyi. Saat silinder berputar, ia menarik 

kelebihan tinta ke permukaannya dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya, media 

terjepit di antara roller tayangan dan silinder gravure ini adalah tempat tinta 

dipindahkan dari sel-sel tersembunyi ke web. Tujuan dari rol tayangan adalah 

untuk menerapkan gaya, memastikan bahwa seluruh bidang media bersentuhan 

dengan silinder gravure, yang pada gilirannya memastikan cakupan tinta merata 

dan maksimum. Setelah bersentuhan dengan media, tegangan permukaan tinta 

akan menarik (sebagian) tinta keluar dari sel dan memindahkannya ke media. 

  Kemudian substrat atau lapisan dasar bertinta melewati pengering karena 

harus benar-benar kering sebelum melalui unit warna berikutnya dan menerima 

lapisan tinta yang lain. 
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Gambar 3. 2 Gudang Cylinder 

           Sumber : Dokumentasi Penulis (2019) 

 

 

Gambar 3. 3 Cylinder 

Sumber : Dokumentasi Penulis (2019) 
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3.3  Printing Unit 

Printing Unit adalah lokasi dimana film yang semula polos/transparan diberi 

gambar satu persatu sebanyak warna yang dibutuhkan sesuai pesanan 

pelanggan. 

pada unit ini terletak :  

a. cylinder gravure yang sudah disiapkan 

b bak tinta  

c. bak penampung  

d. pompa sirkulasi  

e . alat pengendali kekentalan. 

 

3.4  Jenis Plastik 

a. OPP (Oriented Polypropylene) adalah jenis plastik yang sangat bening, kurang 

tahan panas dan bahan dasar dari plastic PP. 

b. PET (Polyethylen Terephtalate) adalah jenis plastik untuk bahan dasar PE. 

c. PP (Polypropylene) adalah jenis plastik yang kurang jernih disbanding 

d. CPP (Cast Polypropylane) adalah jenis plastik yang digunakan untuk lapisan 

seal pada kemasan laminasi produk makanan terutama yang berbentuk padat. 

e. NYLON adalah  material nylon yang dikenal sebagai bahan yang cukup tebal 

sehingga mampu melindungi produk makanan yang ada di dalamnya. 
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f. LLDPE (Linear Low Density Poly Ethylene) merupakan Jenis Plastik untuk 

melapisi jenis plastik lainnya. 

g. Allum Foil adalah lapisan atau material yang digunakan untuk laminasi pada 

film kemasan tersebut. 

h. PE  (Poly Ethylene) adalah jenis plastik yang biasa digunakan untuk packing 

minuman atau cairan, lebih tebal dari plastik OPP. 

 

3.5  Mesin Dry Lamination 

Mesin dry lamination ini sangat cocok untuk proses kemesan ringan 

mamupun kemasan berat sesuai yang diinginkan oleh customer dan bahan 

prosesnya tidak mudah terkontaminsi oleh isi yang akan dikemas dan komposisi 

selalu diperhitungkan untuk standar yang di isi jenis makanan apa yang akan 

dikemas dan selalu lewat Trial bila bikin kemasan baru, diperhitunkan dulu 

komposisi yang akan di proses produksi dan juga lewat tes uji coba kelayakan 

untuk kemasan yang akan diisi oleh bahan apa dan jenis apa supaya bisa di analisa 

oleh bagian laboratorium yang sudah berpengalaman di bidang tentang 

terkontaminasi. 

 

3.5.1  Jenis-jenis laminasi : 

a. Dry atau pengering untuk cairan melapisi dari beberapa bahan dijadikan 

satu, yang pada umumnya yaitu untuk menutup permukaan yang telah di 
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cetak, supaya tinta atau zat kimia tidak langsung bersentuhan dengan 

makanan atau barang yang sudah di kemas. 

b. EC ( Extrution Coating ) untuk powder dengan melalui proses pelelehan 

plastik pada suhu tinggi akan didapatkan kombinasi lapisan bahan sesuai 

dengan kebutuhan. 

c. Wet Laminasi untuk menyatukan 2 jenis polimer, contoh : PET/ Paper, 

PET/OPP dll 

Proses laminating diatas mempunyai kelebihan masing-masing. Kekuatan 

bahan yang diproses dengan dry laminating akan lebih kuat dibanding dengan EC 

tapi dengan majunya teknologi EC prosespun bisa ditingkatkan kekuatannya. 

 

3.6  Mesin Slitting 

Setelah proses percetakan dan laminating selesai dilakukan proses 

berikutnya adalah proses slitting ( pemotongan ). Pada proses ini bahan dalam 

bentuk besar dan relative lebar dipotong-potong menjadi ukuran roll kecil sesuai 

kebutuhan permintaan. Pada bagian bahan yang tidak dipakai dibuang. Produk 

kemas bentuk dalam satuan atau bentuk roll ini, dikomsumsi oleh produsen yang 

menggunakan proses pengisian( filling ) produk kemasan secara otomatis. 

 

3.7  Mesin Bag Making 

 Mesin bag making merupakan mesin untuk membuat kantong bungkusan. 

Biasanya mesin ini digunakan untuk menghasilkan kemasan jadi bagi perusahaan 
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menengah kebawah yang masih belum memilik pemotongan sendiri sehingga 

kemasan yang harus dikirimkan ke perusahaan yang membutuhkan. Dan 

dikirimkan dalam bentuk kemasan kantong yang jadi, bukan dalam gulungan. 

Kebanyakan kemasan yang menggunakan mesin bag making tersebut adalah 

kemasan makanan, kemasan snack, dll. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 Bab ini akan menjelaskan tentang proses produksi kemasan plastik 

menggunakan Rotogravure dengan produk yang sudah ditentukan yaitu produk 

Bakso Jonggol yang dimana nantinya penulis akan menjelaskan tahap – tahap 

produksi yang dilakukan selama Kerja Praktik di PT. Aneka Pratama Plastindo. 

Perusahaan menugaskan penulis untuk mengembangkan desain dari kemasan 

Bakso Jonggol. Sebelum membahas produksinya penulis akan menyampaikan apa 

yang dimaksud dengan kemasan.  

 Kemasan adalah desain kreatif yang harus memenuhi dari sisi bentuk, 

struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan 

menginformasikan  produk agar produk dapat dipasarkan serta memiliki nilai pada 

desain yang dibuat. Kemasan digunakan untuk membungkus serta melindungi 

produk dari cuaca, guncangan dan benturan-benturan terhadap benda lain. 

 Di dalam PT. Aneka Pratama Plastindo menggunakan Rotogravure sebagai 

alat atau mesin untuk memproduksi kemasan plastik, namun ada beberapa tahap 

untuk memproduksi kemasan tersebut. 

a. Membuat desain kemasan 

b. Memindahkan desain ke cylinder 

c. Mesin printing 

d. Mesin dry lamination 
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e. Mesin Slitting 

f. Mesin Bag Making 

Yang nantinya akan dijelaskan secara rinci tentang produksi kemasan Bakso 

Jonggol. 

 

 4.1  Bahan – Bahan 

 PT. Aneka Pratama Plastindo menyediakan berbagai macam plastik untuk 

memproduksi suatu kemasan fleksibel. Dari beberapa macam plastik yang 

dibutuhkan untuk pembuatan kemasan Bakso Jonggol yaitu menggunakan plastik 

dengan jenis PET dan LLDPE. Dari bahan tersebut memiliki kekuatan untuk 

penyimpanan di suhu dingin. 

 

 

  

 

 

 

 

 

            Sumber : Dokumentasi Penulis (2019) 

Gambar 4. 1 PET (Polyethylen Terephtalate) 
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Gambar 4. 2 LLDPE (Linear Low Density Poly Ethylene) 
Sumber : Dokumentasi penulis (2019) 

 

4.2  Penggunaan Cylinder 

 Pada desain yang sudah siap dicetak maka desain tersebut akan dipindah ke 

tabung cylinder dengan berbeda – beda warna yang terdapat didesain terssebut, 

maka cylinder siap digunakan untuk dijadikan alat untuk menampilkan gambar 

atau desain yang dibuat. Cylinder ini berukuran 600 X 1050 mm atau cirkum 

(diameter) 600 mm dan panjang 1050 mm.  
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Gambar 4. 3 Cylinder (tampak atas) 

     Sumber : Dokumentasi Penulis (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber : Dokumentasi Penulis (2019) 

Gambar 4. 4 Cylinder (tampak samping) 
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4.3  Proses Produksi Rotogravure 

4.3.1  Proses Printing 

a. Dalam tahap printing memerlukan beberapa bahan untuk siap cetak, dari 

bahan tersebut adalah plastik untuk lapisan pertama, tinta, pelarut tinta 

(solvent), cylinder, paper core (bahan penggulung film yang telah di 

cetak). 

b. Langkah – langkah menggunakan mesin printing: 

sebelum Set Up monitor TV,On kan/Hidupkan panel power mesin yang 

akan untuk proses cetak prnting – dan nyalakan Power Monitor TV yang 

untuk Set Up  Proses  jalannya mesin Cetak Printing. Sebelumnya siapkan 

plastik polos yang akan diberi gambar dangan ukuran sesuai permintaan. 

c. Monitor TV untuk Set Up jalanya mesin cetak Printing,yang akan di 

jalankan sesuai permintaan 

Masukan data nama artikel yang akan di proses cetak printing yang  sesuai 

dengan judul artikelnya 

d. Masukan data ukuran Cirkum Cylinder film, yang akan untuk jalan proses 

cetak dimesin Printing  

e. Masukan data-data untuk proses sesuai jalanya mesin cetak 

Printing,  posisi Color Control  harus sesuai dengan arah yang ada di 

Desain Cylinder Film, yang akan untuk proses jalan cetak printing. 
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Maka proses berjalannya mesin pastikan sering pengontrolan untuk 

memastikan hasil cetak tidak gagal. Untuk pengecekan hasil bisa dilihat dengan 

menggunakan lampu strobo yang berfugsi untuk melihat hasil yang cacat atau 

tidak sesuai dengan desainnya. 

Hasil dari mesin printing akan berupa gulungan atau roll yang nantinya 

akan berlanjut di mesin laminasi untuk tambahan lapisan pada plastik yang sudah 

di beri gambar atau yang sudah ada desainnya. 

 

 

Gambar 4. 5 Proses Printing Rotogravure 

Sumber : https://id.wikipedia.org 

 

 

https://id.wikipedia.org/
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 Dari hasil printing yang sudah menghasilkan gambar dapat dilihat dengan 

teleskop untuk melihat hasil dot dari cylinder. 

 

Gambar 4. 6 Digital Mikroskop 

Sumber : Dokumentasi Penulis (2019) 

 

4.4  Proses Dry lamination 

a. Setelah melalui mesin printing selanjutnya di bawa ke proses dry 

lamination untuk memberi tambahan lapisan LLDPE (Linear Low Density 

Poly Ethylene). LLDPE ini berfungsi untuk seal pada kemasan yang dapat 

merekat saat di seal. 

b. Plastik PET tadi dimasukan dahulu dengan adhesive kemudian dipanaskan 

atau oven, lalu setelah plastik keluar digabungkan dengan LLDPE dengan 
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penekanan menggunakan nip roll , setalah itu hasil dari plastik PET dan 

LLDPE sudah menyatuh. 

 

Gambar 4. 7 Mesin Dry Lamination 

Sumber : http://sir.stikom.edu 

 

4.5  Proses Slitting 

 Setelah proses printing dan lamination, hasil berupa roll akan di bawa ke 

mesin “slitter” untuk dipotong menjadi beberapa menjadi gulungan tertentu, sesuai 

dengan permintaan customer. Untuk pemotongan memerlukan beberapa waktu 

tergantung dari panjang roll tersebut. Jika untuk produk Bakso Jonggol menjadi 3 

bagian,  

 

4.6  Proses Bag Making 

 Mesin Bag Making ini merupakan hasil finishing dari proses kemasan 

packaging, untuk produk yang sudah ditentukan kemasan “Bakso Jonggol” dapat 

menggunakan proses mesin ini dengan hasil “Three Side Seal” yaitu kemasan 

dimana plastik telah di seal di ketiga sisi, yaitu kiri, kanan, dan atas. 

http://sir.stikom.edu/
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Sehingga customer bisa memasukan produk lewat bawah dan kemudian di 

seal agar kemasan tertutup dengan rapat.  

 

Gambar 4. 8 Kemasan Treeside Seal 

Sumber : http://ptapp.co.id 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Dari hasil Kerja Praktik di PT. Aneka Pratama Plastindo dapat di 

simpulkan beberapa hal yaitu: 

a. Penggunaan mesin Rotogravure dapat mempermudah untuk pembuatan 

kemasan plastik, karena bahan yang digunakan berupa roll. 

b. Mengetahui proses produksi kemasan plastik dari awal hingga akhir. 

c. Mendapatkan pengalaman kerja nyata di PT. Aneka Pratama Plastindo. 

d. Mengetahui bahan yang digunakan untuk proses produksi kemasan plastik. 

e. Mendapatkan pengetahuan dari pengalaman Kerja Praktik. 

 

5.2  Saran 

5.2.1 Bagi Supervisor (Bagian Operator Printing) 

 Untuk kebersihan cylinder membutuhkan alat atau sikat sebagai pembersih 

cylinder yang kotor. Sebaiknya perusahaan menyediakan alat tersebut untuk 

proses printing yang sering mengalami kurang bersihnya cylinder yang dapat 

merusak hasil desain yang di buat. 
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5.2.2 Mahasiswa yang melakukan kerja praktik 

 Untuk mahasiswa yang kerja praktik di PT.Aneka Pratama Plastindo 

khususnya di bagian produksi, ketahuilah dulu jenis serta bahan yang akan di 

produksi dan pahami alat atau mesin yang digunakan. Karena nantinya akan 

menyangkut hasil jadi dari packaging tersebut. 
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