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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini perkembangan kemasan sangat pesat dan sangat 

dibutuhkan untuk mengemas produk primer agar dapat memperpanjang masa 

kadarluarsa. Dengan majunya teknologi, sekarang kemasan tidak hanya digunakan 

untuk mengemas produk tetapi juga sebagai desain marketing, di mana kemasan 

sekarang didesain semenarik mungkin untuk menarik pembeli untuk membeli 

produk tersebut. 

Kemasan juga memberikan informasi dari produk baik berupa gambar, 

warna, maupun tulisan. Kemasan produk juga dibutuhkan sebagai pelindung dari 

produk yang dihasilkan oleh suatu industri, agar produk yang dikemas tidak 

berserakan, mudah disimpan dan disusun, mudah dihitung, dan mudah diangkut. 

Pada kenyataanya di pasaran banyak terdapat model inovasi dari hasil kemasan 

yang telah dicetak. 

Sedangkan fungsi dasar dari kemasan itu sendiri adalah : 

 Pelindung, agar produk yang dikemas tetap terjaga dan tidak bereaksi 

terhadap uap air, oksigen, cahaya, dan zat-zat yang dapat merusak isi dari 

kemasan tersebut. 

 Saran promosi dan informasi, memberikan informasi kepada konsumen 

terhadap isi kemasan tersebur serta keunggulan dan promosi untuk menarik 

minat konsumen. 
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 Nilai tambah, karena disertai dengan disain dan bentuk yang menarik maka 

konsumen lansung tertarik terhadap produk yang akan dibeli, sehingga 

menaikan nilai jual dari produk tersebut. 

 

Kemasan fleksibel adalah kemasan yang terbuang dari bahan plastik yang 

fleksibel, bisa dipadukan dengan alluminium foil, kertas, atau jenis plastik lain 

untuk menambah kekakuan, dan ketahanan terhadap uap air, gesekan, tusukan, 

dan gas. Dapat pula dicetak agar dapat memberi informasi tentang isi kemasan. 

Dengan persaingan yang cukup ketat di setiap industri  flexible packaging, maka 

setiap industri dituntut untuk membuat inovasi dari produk fleksibel packaging 

dan memberikan kepraktisan kepada konsumen. Seperti contoh memberikan 

tambahan kekuatan ketahanan dari kemasan tissue basah yang dapat kering, 

sehingga dibutuhkan ekstra barrier dan zipper untuk pengunci kemasan kembali 

agar kemasan tidak menjadi kering. Ada pula stand up pouch dengan penambahan 

zipper untuk penyimpanan produk yang digunakan berkali-kali tetapi 

membutuhkan ekstra kekuatan agar tidak mudah bereaksi terhadap zat atau gas 

dari luar. 

PT. Indoceria Plastik & Printing sebagai salah satu industri penghasil 

kemasan fleksibel yang memiliki mesin yang modern dan cukup banyak untuk 

mengikuti permintaan dari pasar. PT. Indoceria Plastik & Printing  sebagai salah 

satu manufacturing di bidang fleksible packaging membuat kemasan dari bahan 

mentah (resin) sampai bentuk jadi yang berupa roll maupun sudah jadi standing 

pouch. 
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PT. Indoceria Plastik & Printing dipilih sebagai tempat kerja praktek karena 

adanya kesesuaian antara bidang studi Komputer Grafis Cetak dengan apa yang 

diproduksi oleh PT. Indoceria Plastik & Printing Sidoarjo, dimaksudkan agar 

penulis dapat menggali wawasan mengenai pembuatan kemasan fleksipack 

dengan teknik cetak rotogravure dan finishing co-extrusion atau dry laminasi. 

 

1.2 Tujuan 

Kerja Praktek (KP) merupakan tugas wajib yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa DIII Komputer Grafis dan Cetak secara perorangan melalui praktek di 

lapangan secara lansung dalam suatu perusahaan, dan melalui kerja praktek ini 

mahasiswa dapat mengetahui masalah yang dihadapi di dalam produksi serta 

mengetahui alur proses dari permintaan produksi kemasan dari costumer sampai 

terlaksananya produksi. Dan mahasiswa dapat mengetahui masalah-masalah 

praktis yang ada pada saat produksi yang berkaitan dengan bidang studi yang ada 

pada Program DIII Komputer Grafis dan Cetak. Kerja praktek juga merupakan 

salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan proses perkuliahan di DIII Komputer 

Grafis dan Cetak.  

Adapun tujuan dari pelaksaan Kerja Praktek secara umum adalah : 

 Melatih mahasiswa untuk mengetahui dunia kerja dan komunikasi antar 

keryawan yang bekerja di perusahaan tersebut. 

 Menerapkan teori-teori yang telah didapat pada saat perkuliahan dan 

praktikum lansung ke dunia kerja nyata. 

 Mempelajari masalah-masalah teknis pada saat produksi dan 

penyelesaiannya serta solusi yang dibutuhkan. 
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Sedangkan tujuan dari pelaksaan Kerja Praktek secara khusus di bidang 

pembuatan kemasan adalah : 

 Mahasiswa dapat mengenal lebih rinci dari mesin rotogravure 8 warna yang 

dimiliki oleh PT. Indoceria Plastik & Printing serta dapat menelusuri 

kelemahan dan kelebihan serta pengoptimalan dari mesin tersebut. 

 Mahasiswa dapat mengetahui alur dari start awal untuk menjalankan mesin 

sampai dengan mematikan mesin tersebut. 

 Mahasiswa dapat mengetahui material apa saja yang digunakan untuk dapat 

mencetak plastik. 

 Mahasiswa dapat mengetahui mesin co-extrusion, dry laminasi, serta mesin 

standing pouch yang dimiliki oleh PT. Indoceria Plastik & Printing. 

 Mahasiswa mendapatkan wawasan serta pengalaman kerja di perusahaan 

dan dapat berkomunikasi antar karyawan. 
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1.3 Kontribusi 

Pelaksaan kerja praktek di PT. Indoceria Plastik & Printing memiliki 

beberapa kontribusi sebagai berikut : 

1. Terhadap Penulisan : 

 Penulis mendapatkan pengalaman tentang keadaan dan kondisi kerja di PT. 

Indoceria Plastik & Printing yang sesungguhnya dan aturan-aturan di 

perusahaan dapat diterapkan pada saat kerja praktek. 

 Mahasiswa dapat memahami proses dari produksi fleksibel packaging dari 

pre press, press, hingga post press. 

 Penulis mendapatkan wawasan dari setiap mesin yang dimiliki oleh PT. 

Indoceria Plastik & Printing. 

2. Terhadap perusahaan : 

 Penulis diberikan kesempatan untuk lansung melihat proses produksi 

rotogravure dan memberikan bantuan pada saat produksi serta memberikan 

solusi yang lebih baik untuk terselesainya proses produksi. 

 Sebagai sarana untuk bertukar informasi dengan karyawan produksi 

rotogravure karena teori yang diberikan oleh kampus tidak semua sama 

dengan yang ada di lapangan karena yang ada di lapangan kebanyakan 

ilmunya diambil dari pengalaman. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang sedang 

dibahas, maka sistematika penulisan dibagi beberapa bab seperti berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab inimembahas tentang latar belakang dari pelaksanaan kerja praktek di 

PT. Indoceria Plastik & Printing, tujuan dan pelaksanaan kerja praktek, kontribusi 

terhadap penulis dan terhadap perusahaan, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang PT. Indoceria Plastik 

& Printing yang bertempat di Jalan Raya No. 99 Buduran – Sidoarjo beserta 

sejarah berdirinya dan struktur organisasi yang terdapat di dalamnya. 

BAB III METODE KERJA PRAKTEK 

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi kerja praktek penulis serta 

landasan teori yang didapat oleh penulis mengenai proses printing rotogravure 

sewaktu perkuliahan untuk mendukung proses kerja praktek. 

BAB IV HASIL DAN EVALUASI    

 Bab ini menguraikan tentang prosedur kerja praktek dan pelaksanaan studi 

kerja praktek serta evaluasi kerja praktek selama kerja praktek berlangsung di PT. 

Indoceria Plastik & Printing. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan hasil kesimpulan beserta saran selama kerja praktek 

berlangsung di PT. Indoceria Plastik & Printing. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 19 Desember 2000 di atas 

tanah di Jl. Raya Buduran No. 99, Sidoarjo – Jawa Timur, Indonesia. Secara 

hokum PT. Indoceria Plastik & Printing berdiri pada tanggal 15 Februari 2001, 

tertapi fisik bangunan baru selesai pada tanggal 9 Februari 2002 dengan total luas 

bangunan sebesar 1,6 Ha. Pada tanggal 7 Maret 2002, PT. Indoceria Plastik & 

Printing mulai beroperasi dengan hasil produksi pertama kali adalah 

Polypropylene Cup. 

 

2.2 Lokasi Perusahaan 

PT. Indoceria Plastik & Printing bertempat di Jl. Raya Buduran No. 99, 

Sidoarjo – Jawa Timur, Indonesia. 

 

2.3 Tujuan dan Lapangan Usaha 

PT. INDOCERIA PLASTIK &PRINTING  pada awalnya didesain untuk 

melayani kebutuhan kemasan kecil untuk perusahaan air minum dalam kemasan 

secara satu atap seperti kemasan cup, bottle, lid, label, dan screw cap. Dalam 

perjalanannya, muncul pemikiran untuk memproduksi kemasan fleksibel, maka 

PT. INDOCERIA PLASTIK & PRINTING akhirnya juga melayani perusahaan-

perusahaan consumer goods, cold storage dan agro industry. 

 

2.4 Sarana Produksi 
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2.4.1 Kemasan Fleksibel 

Untuk memproduksi kemasan fleksibel seperti standing pouch, vacuum 

pack, lid, rice bag, label, dan sebagainya, ditunjang oleh mesin-mesin seperti 

berikut : 

a. Rotogravure Printing Machine, dimana untuk semua kemasan fleksibel 

yang dicetak proses awalnya dimulai dari unit ini dengan pencetakan lembar 

pertama film. Dan menggunakan mesin rotogravure bermerek ROTOMEC buatan 

Italia yang dilengkapi BOBST Register Control System, diharapkan akan 

didapatkan hasil cetaknyang baik secara kualitas. 

b. Blown Film Machine, untuk memproduksi lembar film LDPE atau LLDPE 

yang akan digunakan di Dry Lamination Machine. 

c. Lamination Unit, diaplikasikan untuk melapisi lembar film yang telah 

dicetak sesuai dengan kebutuhannya. Unit ini ditunjang oleh mesin-mesin sebagai 

berikut: 

c.1 Dry Lamination Machine, digunakan untuk pengerjaan lapisan film dengan 

aplikasi untuk standing pouch, vacuum pack, rice bag, laminated woven sack & 

label. 

c.2 Extrusion coating (Tandem Lamination), digunakan untuk pengerjaan 

lapisan film dengan aplikasi lid & standing pouch dengan spesifikasi khusus. 

c.3 Aging Room, merupakan sebuah ruangan di mana diharapkan dengan panas 

yang diaplikasikan pada ruangan tersebut secara proporsional, akan tercapai suatu 

kondisi kerekatan antara lapisan film yang memenuhi standar. 

c.4 Clean Room, yaitu sebuah ruangan yang berisi Slitting Machine yang 

berfungsi sebagai alat pemotong untuk mendapatkan potongan roll yang 
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diinginkan. Di ruangan ini, PT. INDOCERIA PLASTIK & PRINTING 

mengaplikasikan system Positive Pressure dimana udara dari dalam ruangan bisa 

keluar tetapi udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam ruangan. System tersebut 

dilengkapi dengan Double Door, Dehumidifying Air Conditioner dan Ultra Violet 

Lamp. Dengan adanya system ini, jaminan kebersihan produk kemasan yang akan 

bersentuhan dengan makanan dan minuman dapat terpenuhi. 

 

2.4.2 Thermoforming 

Untuk memproduksi Polypropylene Cup, ditunjang oleh sarana produksi 

sebagai berikut: 

a. Sheet Extrusion Machine, berfungsi untuk membentuk lembaran 

Polypropylene. Dengan menggunakan mesin bermerek UNION buatan Italia, 

diharapkan kerataan pada lembar akan sempurna. 

b. Thermoforming Machine, berfungsi untuk membentuk Polypropylene cup. 

Dengan menggunakan mesin bermerek ILLIG buatan Jerman, diharapkan kualitas 

cup akan selalu dapat terkontrol dengan baik. 

c. Stacking unit, dengan dilengkapi mesin penghitung cup otomatis, secara 

presisi jumlah cup dalam susunan akan sesuai dengan yang diharapkan. 

2.4.3 Blow Unit 

Untuk memproduksi PET Bottle, ditunjang oleh sarana produksi sebagai 

berikut: 

a. Preform Injection Machine, berfungsi untuk membentuk PET preform. 

Dengan menggunakan mesin bermerek Husky buatan Kanada, diharapkan 

pendistribusian material pada dinding preform akan selalu sangat presisi. 
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b. Stretching Blow Unit, berfungsi untuk membentuk PET Botol. Unit ini 

ditunjang oleh mesin-mesin sebagai berikut: 

c. Two stage System Stretching Blow Maachine, digunakan untuk 

mengubah bentuk preform menjadi bentuk botol. Dengan menggunakan mesin 

bermerek SIDEL buatan Perancis, diharapkan kualitas botol akan selalu dapat 

terkontol dengan baik. 

d. One Stage System Stretching Blow Machine, digunakan untuk 

membentuk botol secara lansung dari bentuk asal biji plastic. Dengan 

menggunakan mesin bermerek NISSEI buatan Jepang, diharapkan botol yang 

akan terbentuk dapat memenuhi standar kualitas yang layak. 

2.4.4 Labelling Unit 

Untuk menempelkan label pada PET Botol sesuai ytang dipesan oleh 

customer, PT. INDOCERIA PLASTIK & PRINTING ditunjang oelh mesin 

pemasangan label. 

2.4.5 Injection Unit 

Untuk memproduksi tutup botol, tutup gallon, dan spout set dengan 

menggunakan mesin-mesin injection konvensional. 
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BAB III 

MOTODE KERJA PRAKTEK 

 

3.1 Waktu dan Lokasi 

Kerja praktek penulis dilakukan di PT. INDOCERIA PLASTIK & 

PRINTING selama 9 minggu dari tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan 15 

Desember 2010. Waktu kerja praktek dilakukan 3 kali seminggu dengan waktu 5 

jam dan alokasi waktu sebagai berikut: 

 Selasa : 08.00-14.00 (istirahat jam 12.00-13.00) 

 Kamis : 08.00-14.00 (istirahat jam 12.00-13.00) 

 Jumat : 08.00-14.00 (istirahat jam 11.45-13.00) 

 

3.2 Landasan Teori 

3.2.1 Sejarah Percetakan Produk Grafika 

 Hieroglyph : Bentuknya adalah susunan huruf. Perkiraan sekitar tahun 3.000 

SM proses cetak pertama kali  dilakukan oleh bangsa Mesir Kuno sebagai 

media dalam berkomunikasi.  

 Sekitar tahun 770 Mbangsa Cina dan Jepang mengembangkan huruf-huruf 

kanji yang merupakan lambang-lambang dengan artian tertentu yang dapat 

mereka mengerti. 

 Sekitar abad XV, mulai ditemukan huruf-huruf lepas yang menjadi cikal bakal 

mesin cetak pertama. Di tahun 1440, diciptakan mesin cetak pertama oleh 

Johannes Genfleisch von Gutenberg Jerman, yang lebih dikenal dengan nama 
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Johannes Gutenberg. Mesin cetak itu dipakai untuk mencetak Kitab Injil saat 

itu.  

 Industri percetakan di Indonesia hadir pertama kali sekitar tahun 1668 sebagai 

pendukung kegiatan bangsa penjajah saat itu. 

 Sekitar permulaan abad ke XX dunia percetakan mengalami perkembangan, 

antara lain dengan diciptakannya mesin cetak dengan teknik cetak offset pada 

tahun 1915, yang kemudian disusul teknik cetak rotogravure pada tahun 1920. 

 

Gambar 3.1 mesin cetak yang menggunakan metode awal 

proses cetak (hand press). 
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3.2.2 Pengetahuan Teknik Cetak 

Berdasarkan aspek teknisnya, pengertian kata “cetak” secara umum berarti 

menduplikasikan sekumpulan teks maupun gambar yang terdapat dalam suatu 

bahan cetakan sejumlah keinginan kita.  

Pada suatu proses cetak, pengertian kata cetak tersebut dapat terjadi dengan 

cara mengirimkan tinta ke media cetak atau substrate dengan menggunakan 

peralatan dan media tertentu. Penggunaan peralatan dan media-media tersebut 

tergantung dari jenis teknik pencetakannya. Oleh karena perbedaan teknik cetak 

tersebut, dihasilkan berbagai jenis barang cetakan yang sangat bervariasi, dengan 

media cetak yang beragam pula. 

 

3.2.3 Elemen Dasar Proses Cetak 

Dalam setiap proses cetak produk grafika, teknik yang digunakan pada 

dasarnya selalu mengacu pada 4 elemen dasar. Elemen-elemen dasar tersebut 

yang merupakan kunci pokok dalam proses cetak, karena dengan adanya elemen-

elemen tersebut, proses pembuatan suatu barang cetakan yang diinginkan dapat 

terwujud. Elemen-elemen dasar proses cetak tersebut antara lain :  

a. Tinta. 

b. Media cetak.  

c. Plat film. 

d. Media penekan. 

 

Elemen–elemen ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga 

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

karena itu mengapa cetak itu sendiri juga disebut sebagai seni (art) dan inilah seni 

yang terdapat dalam proses cetak sebenarnya.  

a. Tinta 

Tinta adalah unsur penghantar warna pada suatu proses cetak. Terbentuk 

dari bahan pewarna atau yang disebut pigment, sarana pengangkut warna dan 

aditif atau perekat. Pigment merupakan suatu kumpulan partikel yang membentuk 

menjadi bahan padat yang tidak bisa larut. Pigment membawa suatu informasi 

warna yang nantinya akan ditransfer ke media cetakan atau substrate. Sarana 

pengangkut warna merupakan suatu media yang berupa cairan untuk mengangkut 

pigment sehingga dapat dipindahkan ke media cetak. Aditif merupakan suatu 

bahan campuran yang berfungsi sebagai perekat warna ke media cetak atau 

substrate. Aditiflah unsur yang mengatur tingkat kepekatan, kualitas tinta dan 

waktu pengeringan tinta. 

Kualitas tinta cetak sangat tergantung dari ketiga unsur tersebut. Disamping 

itu tingkat kekentalan suatu tinta cetak juga sangat tergantung dari jenis teknik 

cetak yang dipakai. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas suatu 

tinta dapat diukur kestabilannya pada saat proses cetak berjalan, yang meliputi 

unsur kekentalan, warna, kelengketan dan pengeringan. 

 

b. Media Cetak atau Substate 

Media cetak atau yang disebut juga substrate adalah bahan dasar yang akan 

dicetak dari suatu proses cetak. Macam dari media cetak sangat beragam, 

tergantung pula dari jenis proses cetak yang akan mengolah media cetak tersebut. 
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Disamping itu satu teknik proses cetak juga mampu menggunakan beberapa 

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

digunakan. Selain itu bahan-bahan sintetis, gelas, metal maupun kain juga bisa 

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

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

cetak atau substrate tersebut sangat tergantung dari jenis teknik atau proses cetak 

yang digunakan.  

 

c. Plat Cetak 

Plat cetak merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu proses cetak, 

karena berfungsi sebagai pembawa informasi yang ingin disampaikan ke media 

cetak (substrate). Di area permukaan dari suatu plat cetak tergambar semua data 

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

gambar dan semua pernak-pernik desain yang siap untuk dicetak. Semua 

informasi yang tergambar di permukaan plat cetak tersebut yang akan digunakan 

sebagai media untuk mentransfer tinta ke substrate.  

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

non-cetak. Dimana area cetak berfungsi untuk menerima atau mengikat tinta, 

sedangkan area non cetak sebaliknya yakni tidak mengikat tinta. Sedangkan 

bentuk dan bahan plat cetak beragam, tergantung dari proses atau teknik cetak 

yang digunakan. Beberapa macam bentuk dan bahan plat cetak antara lain timah 

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

pencetakan, plat cetak juga berfungsi sebagai penahan tekanan dari media 

penekan ke substrate.  
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d. Media Penekan 

Media penekan berfungsi sebagai alat bantu dalam menghasilkan cetakan di 

media cetak (substrate). Media ini memberikan tekanan antara substrate dengan 

plat cetak, sehingga tinta yang melekat di plat cetak (sesuai dengan pola desain 

yang terbentuk) dapat ditransfer dengan sempurna di substrate. Model media 

penekan ini dan penempatannya sangat bergantung dari model mesin cetak dan 

juga teknik cetaknya itu sendiri. Jadi tiap mesin berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  elemen-elemen dasar proses cetak 

 

3.2.4 Unit Alur Proses Cetak 

Suatu proses produksi dari mesin cetak membutuhkan beberapa bagian kerja 

yang saling terkait. Oleh karena itu, biasanya dalam suatu unit mesin produksi 

cetak dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu unit masukan (feeding unit), unit tinta 

(inking unit), unit pencetak (printing unit) dan unit penerima hasil (delivering 

unit). 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  unit kerja yang ada dalam suatu mesin cetak 

 

Dalam proses cetak, media cetak atau substrate diletakkan di bagian 

penyuplai bahan (feeding unit) untuk siap disalurkan ke dalam proses pencetakan. 

Kemudian substrate yang berupa bahan mentah tersebut dikirimkan ke unit 

pencetak (printing unit). Dalam kerjanya printing unit didukung dengan unit 

pembawa tinta (inking unit) untuk menghasilkan cetakan pada substrate. Hasil 

proses yang berupa barang cetakan dikirimkan langsung ke bagian penerima hasil 

cetakan (delivering unit). 

 

3.2.5 Prinsip Dasar Proses Kerja Mesin Cetak 

Teknologi yang berkembang dalam proses percetakan tidak terlepas dari 

teknologi awal mesin cetak. Sehingga dasar proses kerja dari teknik cetak yang 

ada sekarang merupakan perkembangan dari konsep prinsip dasar proses cetak. 

Dalam teknik percetakan mulai dari awal proses cetak ditemukan sampai 

dengan terciptanya beberapa teknik cetak yang ada saat ini, terdapat 3 macam 
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prinsip dasar dari kerja proses cetak, yaitu sistem datar ke datar (flat to flat), 

bundar ke datar (round to flat) dan bundar ke bundar (round to round). 

 

a. Flat to Flat (Datar ke Datar) 

Prinsip cetak ini digunakan dalam metode cetak tekan pada plat. Pembawa 

informasi cetak yang berupa teks maupun gambar dalam proses ini dapat berupa plat 

datar maupun cetakan yang lain yang diletakkan di atas media penekan yang berbentuk 

datar. 

Teknik yang dilakukan adalah dengan menempelkan plat yang membawa informasi 

cetak ke atas media cetak yang diletakkan di atas plat pembawa warna, sehingga 

mengharuskan adanya tekanan yang kuat ke seluruh bagian. 

Proses cetak ke atas suatu media cetak selesai dalam sekali cetak. Metode ini hanya 

baik jika digunakan pada media cetakan dengan ukuran kecil. Sedangkan untuk media 

cetak berukuran besar sangat sulit menggunakan prinsip cetak ini, karena membutuhkan 

adanya tekanan yang merata. 

 

 

 

 

Gambar 3.4  prinsip cetak flat to flat 

 

b. Round to Flat (Bundar ke Datar) 

Prinsip cetak ini digunakan dalam metode flatbed, dimana digunakan dua media 

utama, yaitu silinder yang berbentuk bundar dan landasan yang berbentuk datar. Metode 

bundar ke datar ini merupakan perbaikan prinsip cetak flat to flat yang dirasa masih 

kurang, terutama untuk mencetak di atas media cetak yang berukuran besar. Dalam 
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sistem kerjanya, plat diletakkan di atas landasan datar, sedangkan media cetak atau 

substrate dibawa oleh rol silinder yang digerakkan melewati landasan datar tersebut. 

Dengan demikian area cetak dan materi yang dapat dicetak bisa lebih luas atau besar. 

Kekurangan dari teknik ini adalah kecepatan cetaknya yang masih rendah, karena proses 

cetaknya dikerjakan satu per satu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 prinsip cetak round to flat 

 

c. Round to Round (Bundar ke Bundar) 

Prinsip cetak ini dipakai untuk sistem cetak putar. Baik pembawa informasi cetak 

atau plat cetak maupun media cetaknya diletakkan di media yang berbentuk silinder. 

Silinder berputar dan menghasilkan cetakan per baris. Media penekanpun berupa silinder, 

yang berfungsi untuk menjepit substrate dengan silinder pembawa plat cetak. Dengan 

metode ini proses cetak dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi meskipun dengan 

format cetak yang besar sekalipun. Sistem round to round inilah yang saat ini banyak 

digunakan sebagai dasar dari proses mesin cetak. 

 . 

 

 

 

 

Gambar 3.6  prinsip cetak round to round 
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Seiring perkembangan prinsip proses cetak dari sistem flat to flat menuju ke sistem 

round to round, muncul pula perkembangan teknik dasar proses cetak yang mengacu 

pada jenis teknik cetak yang dilakukan. 

 

3.2.6 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. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7  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 

Tinta

bahan cetak
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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 3.8  teknik Indirect Printing 

 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbedaan antara Direct dan Indirect 

Printing adalah ada atau tidaknya silinder perantara, seperti yang tergambar di bawah ini : 

 

 

 Gambar 3.9  perbedaan antara direct dan indirect printing 

Tinta

bahan cetak

roll penghubung

roll pembawa
plat
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 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 3.10 

 

3.2.7 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 datar sesuai dengan materi yang 

diperlukan dalam kerja praktek) 
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3.2.8 Cetak Dalam (Rotogravure Printing) 

A. Pengertian 

Merupakan proses teknik cetak direct printing dimana tinta lansung ter-

transfer ke substrate dari cell kecil yang ada di cylinder gravure yang telah 

terbentuk dengan proses etching atau goresan di atas surface cylinder (image 

carrier). 

Cylinder berputar di bak tinta dan area cetak yang membawa informasi terisi 

tinta dan disaput oleh doctor blade sehingga sel yang berada di cylinder terisi tinta 

dan substrate yang melewati cylinder akan tercetak dengan bantuan rubber (roll 

penekan) yang biasa disebut impression roll sehingga tinta pada tiap cell akan ter-

transfer. 

 

B. Alat Utama Proses Cetak Rotogravure  

Unit alat di dalam rotogravure terdiri dari bagian-bagian utama, antara lain: 

 Printing cylinder 

 Doctor Blade  

 Impression roller  

 Inking system 

 Dryer system 

“catatan : tergantung juga pada merk & tipe mesin) 
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Engraved 

cylinder 

           

 

 

Gambar 3.11 komponen utama proses printing rotogravure 

 

a. Cylinder Plate 

Cylinder printing terdiri dari sebuah tabung silinder yang 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. 

substrate 

Impression 

roller 

Bak tinta/ink pan Doctor blade & 

holdingnya 



26 
 

 

Gambar 3.12 cylinder gravure yang sudah terengrave /teretching 

 

 Bagian dari Cylinder Plate 

Ada 5 bagian penting untuk mengidentifikasi gravure cylinder : 

1. Axis 

Axis, merupakan garis yang tak terlihat  melalui tengah cylinder (titik 

pusat cylinder). 

2. Shaft 

Shaft cylinder, merupakan  bearing surface penahan saat rotasi 

cylinder pada proses printing. 

3. Diameter  

Diameter, merupakan jarak melintang dari cylinder. 
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4. Circumference 

Circumference, merupakan keliling cylinder, artwork diatur agar 

sedapat mungkin circumference tidak mempunyai gap. 

5. Face length 

Face length, merupakan jarak/ panjang cylinder.Panjang cylinder 

harus mendekati panjang subtrate. 

 

(liaht gambar dibawah ini) 

 

Gambar 3.13 diameter & circumference 

 

Satu impresi adalah satu kali rotasi cylinder seputar circumference. Ukuran 

cylinder bermacam-macam. Untuk face length setiap printing selalu sama 

sehingga disainer yang efisien selalu mengikuti faceleght, tetapi diameter dan 

circumference cylinder mengikuti artwork. 

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

dengan integralshaft. 
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Gambar 3.14 cylinder dengan madrel dan shaft 

 

a. Cylinder dengan mandrel( kadang disebut sleeve atau conecylinder) 

didesain 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 dipasang secara permanent pada cylinder. 

Tahap awal adalah pembuatan cylinder kemudian shaftmdimasukkan 

kecylinder, kemudian diwelding (dilas).Cylinder dengan shaft lebih mahal 

daripada cylinder dengan mandrel tetapi dapat memproduksi high quality 

image, karena mensupport yang lebih besar sepanjang cylinder daripada 

hollow mandrel cylinder. 

 

 Keseimbangan dari Cylinder Plate 

Saat cylinder berotasi dengan kecepata tinggi, maka problem yang dihadapi 

adalah vibrasi dikarenakan cylinder dengan berat yang tidak seimbang. 



29 
 

Vibrasi menyebabkan kerusakan cylinder dan mengurangi keseimbangan 

pada saat berputar, sehingga  bisa merusak doctor blade, hasil cetakan menjadi 

cacat produksi. 

 

 Ada 2 tipe cylinder yang tidak balance (imbalance) : 

1. Imbalance Static 

Terjadi saat cylinder tidak sempurna bentuk lingkarannya dan 

mempunyai perbedaan berat jenis  sepanjang cylinder , dan 

mengakibatkan adanya udara yang terjebak dalam lubang. 

2. Imbalance Dynamic  

Terjadi saat cylinder mempunyai perbedaan density(berat jenis baja) 

pada ujung-ujung cylinder. Dynamic imbalance ini sangatlah 

berpengaruh pada saat rotasi mesin cetak rotogravure. 

 



30 
 

 

Gambar 3.15 contoh dari keseimbangan silinder 

 

 Persiapan pemasangan silinder 

Cylinder merupakan bagian yang penting pada sistem cetak rotogravure, 

karena merupakan acuan cetak pada sistem ini. Sebelumnya sudah dijelaskan 

tentang cylinder pada bagian pra persiapan. Untuk pemasangan cylinder terdapat 

perbedaan cara dikarenakan adanya perbedaan pada sebagian jenis cylinder. Ada 

cylinder yang menggunakan as dan ada pula yang menggunakan chuck. 

Cylinder yang menggunakan as pemasangan as dilakukan diluar mesin 

terlebih dahulu. Lalu dilakukan pengecekan terhadap putaran cylinder tersebut 

apakah goyangan dari putaran cylinder masih masuk toleransi atau tidak, karena 
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sangat berpengaruh sekali pada cetakan. Alat pengecekannya bernama adalah Dial 

Gauge. Sedangkan cylinder yang menggunakan chuck langsung dipasang pada 

mesin yang diangkat dengan hoist, sehingga ketika posisi cylinder sudah tepat, 

tombol untuk chuck ditekan agar chuck bergerak menekan cylinder supaya rapat 

dan tidak goyang. 

Saat memasang cylinder, kita harus memperhatikan arah pemasangan sesuai 

dengan yang tertera di SPK. Posisi arah setiap cylinder harus diperhatikan agar 

tidak terjadi kesalahan dalam pemasangan cylinder. Ketika cylinder sudah 

terpasang, kita samakan semua posisi cylinder, dengan maksud bila kita 

mengambil gambar register sebagai patokan, maka cylinder yang lain posisi 

registernya harus sama. Hal tersebut dapat meringankan pekerjaan saat kita 

melakukan pengesetan register gambar pada saat mesin berjalan. Berikut adalah 

instruksi dari pemasangan cylinder, yaitu : 

 Periksa kondisi cylinder yang akan dipasang di mesin printing 

 Periksa posisi doctor blade dimana posisi harus tegak lurus keatas 

(belakang) 

 Memasang cylinder ke mesin sesuai dengan urutannnya dan hati-hati agar 

tidak terbentur 

 Perhatikan arah cylinder yang diminta  

 

b. Doctor Blade  

Doctor Blade merupakan pisau/blade untuk menyaput area non cetak yang 

ada di cylinder gravure pada saat cylinder berotasi. Kualitas hasil cetakan 

ditentukan oleh doctor blade, karena apabila pemasangan doctor blade kurang pas, 
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maka hasil yang didapat akan belepotan / ada area yang tidak tercetak akan 

tercetak oleh sisa tinta. Doctor blade di pasang presisi dan mekanis agar tepat 

lurus dan terhindar dari goncangan (ripplefree). 

Doctor blade secara pneumatic dipasang menempel di cylinder gravure dan 

bergerak ke kanan dan kiri untuk meratakan saputan dan menghindari tinta yang 

terjebak di bawah doctor blade. 

 

 

 

Gambar 3.16 contoh salah satu bentuk dan derajat pemasangan 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) 
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Tabel 3.1 jenis defect dan solusi 

 

c. Impression roller  

Impressionroller merupakan suatu cylinder baja yang dilapisi oleh karet 

(rubber). Fungsinya untuk memberikan tekanan pada substrate dengan gerakan 

melawan arah putaran doctor blade. 

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. 
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Gambar 3.17 area nip pada roll penekan (impression roll) 

 

Cara kerja impressionrolltidak 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 elektrostatisc. 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). Karena rubber terbuat dari polymer, maka rotasi impression roll tidak 

seragam.Rotasional speed pada area nip akan berkurang karena adanya penekanan 

roll, hal ini disebabkan kareana adanya elongasi elastik pada surface roll pada area 

tekan (nip). 

Tekanan impresi harus diatur sampai kualitas print yang diinginkan. 

Penambahan tekanan impresi menyebabkan web terlalu tegang dan terlalu ketat 

pada cylinder printing,sehingga menambahka kemungkinan setiap cell yang sudah 

terisi tinta kontak dengan substrate. Tetapi tekanan yang besar akan 

mengakibatkan stres (tegangan) pada mesin printing, pada substrate, dan rubber, 

sehingga kan mengakibatkan defleksi/bending (bengkok/rusak) pada rubber roll 
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dan cylinder printing, dan rubber roll mengalami pemanasan akibat gesekan. Pada 

akhirnya mengakibatkan kualitas printing, print ability dan self life dari rubber 

roll. 

Problem yang paling besar pada proses printing rotogravure: inability 

(ketidakmampuan) tranfer tinta dari setiap cell engraved ke substrate. Defect yang 

terjadi misalnya : snow flaking, missing dot, graininess, ini merupakan akibat dari 

surface yang kasar terhadap substrate.  

Ada satu tambahan proses yang membantu meningkatkan daya transfer tinta 

ke substrate, yang biasanya disebut dengan ESA (elektroStatic Assist). 

ESA merupakan tambahan sistem elektronikal antara cylinder printing dengan 

impression roller, dan efektif untuk men-charge partikel pigmen tinta yang 

bersifat polar. 

Proses pada ESA, menggunakan perbedaan polar tinta dan non-polar pada 

solvent. 

 Keuntungan menggunakan sistem ESA : 

a. Meningkatkan kualitas cetak pada substrate dengan lebar bervariasi 

b. Mengurangi waste  

c. tekanan impresi rendah 

d. speed tinggi 

e. mereduksi panas yang diakibatkan gesekan antara impresión  roll 

dan cylinder 

f. menambah umur rubber roll 

Tinta juga ditambahkan ESA , jika tidak, tinta cenderung akan lebih 

membasahi surface cylinder dan akan terlihat bentuk concave meniscus pada cell. 
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Gambar 3.18 contoh ESA 

 

Saat diaplikasikan, pergerakan tinta dan partikel polarnya cenderung 

mengalami distorsi meniskus dari cell. Sehingga akan mereduksi kebasahan 

dinding cell oleh tinta.  

Pigment partikel negatif akan berreaksi dengan impresión roll dan akan 

bereaksi dengan cylinder yang bermuatan negatif, sehingga akan mengakibatkan 

colorant pada tinta keluar dari cell dan berpindah ke substrate. 

Voltage pada ESA biasanya sekitar 500-1000 volts, (konsumsi : 4-6 x 106 

volts/m of web thickness.) 

Agar terjadi transfer charge dari impression roller ke nip area , maka rubber 

harus bermuatan semi conductive. 
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Perbedaan Pengaturan dari ESA : 

 

 

Gambar 3.19 pengaturan ESA 

 

 Pemasangan Rubber Roll 

Gudang rubber roll ditempatkan dibelakang area printing. Gudang rubber 

roll juga disatukan dengan gudang prapersiapan. Disana terdapat berbagai macam 

type rubber roll, karena antara mesin buatan jepang dengan mesin buatan Italy 

rubber rollnya berbeda. Dan juga terdapat ukuran rubber roll yang berbeda karena 

tiap jenis cetakan panjang dari film cetaknya berbeda-beda. Dan rubber roll harus 

mengikuti panjang dari film cetakan. 
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Gambar 3.20 perbedaan antara impression rubber roll menggunakan as & tanpa as 

 

Setelah selesai cetak rubber roll dibersihkan terlebih dahulu di gudang 

rubber roll lalu dicek kerataan dari rubber roll tersebut. Pengecekan tersebut 

sangat dibutuhkan, karena bila dari rubber roll tidak rata maka bisa berakibat fatal 

pada cetakan itu sendiri. Salah satunya bila rubber roll tidak rata maka bisa 

menyebabkan cetakan bolong-bolong. Maksudnya adalah banyak dari image atau 

tulisan pada substrate tidak tercetak akibat rubber roll yang tidak rata tekanannya. 

Karena untuk membuat tinta tersebut menempel pada substrate dari cylinder, 

dibutuhkan tekanan  dari rubber roll. Bila rubber roll tidak rata maka sebaiknya 

rubber roll digerinda dan diratakan bila masih bisa. Bila tidak bisa maka solusinya 

ganti roll baru. 

Setelah pengecekan kerataan dari cylinder selesai, barulah dilakukan 

pengecekan kekenyalan dari rubber roll tersebut menggunakan dyrometer Type A. 

Standard kekenyalan dari rubber roll itu sendiri adalah 60 - 80 Shore A. 
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 Persiapan dalam proses printing rotogravure : 

Menyiapkan sebuah larutan treatment, yaitu untuk menentukan apakah 

material tersebut merupakan jenis cetak inside atau outside.Maksud dari inside 

atau outside sendiri adalah apakah cetakan dilakukan di dalam atau diluar.Bila 

diberi treatment bisa terlihat bagian mana yang bisa dicetak dan bagian mana yang  

bisa di cetak. Metode pencobaan sangat mudah, jika bagian permukaan film  

diberikan treatment sehingga menempel, maka bisa dicetak. Bila larutan treatment 

tidak menempel maka yang dicetak adalah bagian baliknya. 

Tiap-tiap material film larutan treatment yang digunakan berbeda-beda 

dikarenakan setiap molekul serta monomer dari tiap material berbeda-beda. 

Berikut adalah larutan treatment dari tiap-tiap material cetak : 

 

Jenis film Larutan treatment yang dibutuhkan 

PET 56 dyne 

OPP 38 dyne 

Nylon 48 dyne 

LLDPE 40 dyne 

 

Tabel 3.2  contoh beberapa jenis film dengan larutan treatment yang dibutuhkan 

 

Larutan-larutan tersebut merupakan campuran dari volume Formamid 

dengan volume Ethylichol. Angka-angka tersebut sudah merupakan standard 

pabrik Material film terdapat berbagai macam ukuran. Pemesanan ukuran tersebut 

dilakukan oleh bagian inventory di PPIC setelah melihat dari keterangan yang 
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diurunkan oleh marketing dan dibuat SPK. Untuk PET biasanya satu roll 

panjangnya 12000 meter. Untuk material yang lain biasanya masing-masing 

ukurannya berbeda. Ada yang panjangnya 6000 meter , ada juga yang 8000 meter 

dan lain-lain. Berikut adalah gambar illustrasi dari proses treatment film : 

 

Gambar 3.21 pengecekan treatment film gambar tidak proporsional 

 

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. 

Tinta merupakan bahan yang digunakan untuk mengaplikasikan gambar 

atau text pada suatu substrate, baik berupa film, kertas, kain dan lain-lain. Masing 

– masing tinta memiliki viscositas yang berbeda pada setiap pengaplikasian 

gambar atau text pada media substratnya. Misal, untuk cetakan dengan media 



42 
 

substrate film plastic biaanya viscositas tinta yang dibutuhkan yaitu ±17 detik. 

Namun untuk pengaplikasian tinta jenis cetakan pada substrate kertas dibutuhkan 

viscositas di atas 30 detik. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pada letak 

acuan cetak, media substrate, dan kecepatan cetak. 

  

 Solvent 

Solvent merupakan cairan pelarut untuk tinta dan bersifat mudah menguap. 

Solvent biasanya digunakan untuk menurunkan viscositas tinta. Pengeringan pada 

chamber, terdiri dari dua jenis yaitu fast dry maupun slow dry. Dalam 

mencampurkan solvent pada pada tinta kita harus menentukan perbandingan 

solvent yang digunakan. Setiap jenis tinta selalu memberikan komposisi solvent 

yang digunakan. Berikut adalah 4 macam jenis solvent yang selalu digunakan :  

 Metil Etil Keton (MEK)  

 Isoprophil Alcohol (IPA) 

 Toluent 

 Etil Asetat (EA) 

 

Pada dasarnya seperti yang disebutkan diatas bahwa penentuan 

perbandingan solvent selain dari jenis tinta juga dapat dilihat dari jenis 

pengeringan terhadap cetakan yang dijalankan, yaitu fast dry dan slowdry. 

Masing-masing solvent memiliki boiling point yang berbeda-beda. Sehinga hal 

tersebut dapat menunjukan berapakah perbandingan solvent yang digunakan. 
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Gambar 3.22  

Urutan tingkat penguapan beberapa jenis solvent menurut suhu pada titik uap 

 

Jadi, penentuan perbandingan solvent yang digunakan pada umumnya 

dilihat dari tabel di atas. Bila ingin mencetak ke arah slow dry, maka 

perbandingan solvent yang kita gunakan lebih banyak menggunakan solvent yang 

arahnya ke arah slow dry seperti gambar di atas. Begitu juga dengan fast dry, 

kebalikan dari slow dry. 

Beberapa kemasan makanan yang kontak langsung dengan produk tidak 

boleh mengandung solvent toluene, karena toluene bersifat racun. Jenis solvent 

yang digunakan untuk kemasan makanan adalah NT Ink (Non Toluent Ink). 

 

e. Dryer 

Dryer (pengering) berfungsi untuk mengeringkan tinta basah pada substrate, 

terutama agar tidak berefek pada proses printing tinta selanjutnya. Besar kecil 

peengeringan ditentukan berdasarkan speed printing, tipe tinta, dan volume ink 

laydown. 
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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 stabil. 

 

f. Registration model 

Register color / registrasi warna sangat penting. Apabila tidak ada alat ini hampir 

tidak mungkin bisa mencetak lebih dari 1 warna. Register ini digunakan untuk 

menstabilkan cetakan agar cetakan tidak lari kemana-mana karena subsrate yang dicetak 

dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan hasil cetakan warna satu dengan yang lain 

tepat. 
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BAB IV 

HASIL DAN EVALUASI 

 

4.1 Prosedur Kerja Praktek 

Pelaksaan kerja prakter di PT. INDOCERIA PLASTIK & PRINTING dilakukan 

dalam waktu dua bulan.Penulis mendapatkafcohn kesempatan berada di divis printing 

rotogravure. 

Waktu kerja praktek tiga kali dalam seminggu, yaitu hari selasa, kamis dan jumat 

pukul 08.00 – 14.00 atau sehari selama 5 jam. Absensi terbagi menjadi dua, yaitu absensi 

yang diberikan dari kampus untuk ditanda tangani oleh penulis dan pembimbing kerja 

praktek di perusahaan.Absensi yang diberikan oleh perusahaan sebagai prosedur resmi 

terhadap semua karyawan perusahaaan. 

 

4.2 Pelaksanaan Kerja Praktek 

Pelaksanaan kerja praktek dilakukan atas ketentuan yang diberikan oleh 

perusahaan dalam hal ini PT. INDOCERIA PLASTIK & PRINTING di departemen : 

 

4.2.1 Departemen Rotogravure 

Pada Departemen Printing Rotogravure, penulis melaksakan kerja praktek 

dengan beberapa metode dan berdasarkan perintah dari pembimbing kerja praktek 

yaitu bapak Gunawan. 

 

 

Metode yang digunakan yaitu : 

1. Wawancara 
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Wawancara dilakukan secara lansung dengan supervisor, shift leader, Quality 

Control, PPIC, maupun operator yang bersangkutan dengan tujuan: 

 Penulis mengetahui proses penyalaan mesin dari persiapan hingga selesai 

mencetak hingga mematikan mesin. 

 Penulis mengetahui alur proses dan perintah kerja dari PPIC. 

 Penulis mengatahui persiapan apa saja yang dibutuhkan untuk proses cetak, 

dari pemasangan cylinder plat cetak, plastic film PET, tinta, dan persiapan 

yang lain. 

 Penulis mengetahui campuran dari tinta, toluene, dan solvent. 

 Penulis dapat lansung melihat pemasangan cylinder plate dan men-setting 

cylinder plate agar perputaran stabil. Karena pemasangan shalft cylinder 

secara manual. 

 

2. Observasi lapangan 

Observasi dilakukan guna mengadakan pengamatan lansung terhadap apa yang 

telah didapatkan dari proses wawancara. 

 Penulis berkesempatan untuk mengetahui proses penyalaan mesin 

rotogravure dari penyalaan listrik hingga control panel. 

 Penulis mengetahui proses kerja mesin dari pemberian surat perintah kerja 

(SPK) dari PPIC ke departemen printing. 

 Penulis mengetahui alur pemasangan dari tinta, plastic film, cylinder plate, 

dan proffing warna. 

 Penulis mengetahui apa bahan  apa saja yang dibutuhkan untuk tinta dan 

mencari warna secara manual. 
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 Penulis berkesempatan melihat cara men-setting cylinder plat secara manual 

dengan shalft. 

 

3. Praktek 

Panulis diberi kesempatan untuk melihat dan mengetahui alur proses dari produksi 

mesin cetak rotogravure. 

 

4.3 Evaluasi Kerja Praktek 

Hasil dari pelaksaan kerja praktek di PT. INDOCERIA PLASTIK & 

PRINTING adalah: 

Alur kerja pada departemen printing: 

1. Lembar surat perintah kerja (SPK) yang telah ditandatangani oleh manager 

produksi dan PPIC untuk proses produksi cetak rotogravure. 

2. Untuk order baru harus dibuatkan dahulu: 

 Technikcal data 

 Operasional printing 

 Proofprint sebagai acuan warna 

3. Untuk repeat order disiapkan : 

 Technical Data 

 Operasional Printing 

 Sampel tarikan tinta 

4. PPIC meminta material (bahan plastic film, dll) ke gudang dengan surat 

permintaan barang. 

5. Periksa kondisi mesin 
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a. Cutter besar dan Kecil 

b. Sarung tangan kain dan karet 

c. Selotip kecil 

d. Gunting 

e. Zhan Cup dan stop watch ( untuk mengukur viskositas) 

f. Kipas angin industri 

g. Sikat kuningan / tembaga ( untuk silinder) 

h. Kapi / scrapper 

i. Botol plastik 500 ml 

j. Kunci pas 1 1/16 

k. Martil / hammer besar 

l. Obeng 

m. Meteran 2 m 

n. Kuas 2 ” 

o. Amplas duco # 600 

p. Kain bal/ majun (untuk mengelap) 

q. Tang bearing 

r. Saringan 

s. Tongkat pengaduk tinta 

6. Doctor Blade dikontrol apakah masih layak dipakai atau sudah harus diganti, 

sebelum dipakai doctor blade harus dibersihkan dengan cara menggosong 

bagian atas dengan karet keras dan dibersihkan dengan solvent. Sesudah 

dibersihkan, doctor blade dipasangkan ke dalam mesin dan dilakukan 

penyetelan agar dapat menyaput tinta di cylinder gravure dengan sempurna. 
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7. Press rolldiperhatikan apakah kondisi dan ukurannya sesuai dengan yang 

dibutuhkan, apabila tidak sesuai maka diganti dengan yang baru karena press 

roll sangat berpengaruh dengan hasil cetakan. 

8. Bak tinta dan pompa tinta yang telah dibersihkan dipasang di mesin cetak dan 

diberi tinta dan dilakukan sirkulasi tinta agar komponen tinta dapat menyatu 

dengan sempurna. 

9. Cylinder plate dipasangkan setiap unit sesuai dengan warna yang telah 

ditentukan. Setelah dipasang dilakukan setting apabila posisi cylinder dengan 

shalf atau as masih belum presisi. Pengaturan shalf silinder dengan 

memberikan potongan doctor blade di bagian shalf dan memutar sulinder 

untuk melihat apakah silinder sudah presisi atau masih membutuhkan 

pengaturan kembali. 

10. Setelah semua persiapan selesai maka proses cetak dapat dimulai dengan 

pengaturan register warna tinta antara unit satu sampai unit sebanyak jumlah 

warna yang dipakai. Setelah pengaturan selesai dilakukan koreksi warna 

apakah sudah sesuai dengan hasil approval atau masih harus mengatur warna 

tinta kembali. 

11. Pengontrolan viscositas tinta secara terus menerus ± 15 – 30 menit. 

12. Setelah selesai melakukan pengaturan warna dan sudah sama dengan warna 

approval dari customer, maka proses cetak mulai dijalankan. 

13. Setelah selesai melakukan cetak, supervisor dan shift leader melaporkan hasil 

kerjanya di form produksi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. PT. INDOCERIA PLASTIK & PRINTING merupakan perushaan yang 

bergerak di bidang produksi plastik baik rigid (kaku) maupun fleksibel. 

2. Dengan banyaknya divisi maka dibutuhkan suatu manajemen untuk 

menunjang proses kerja di setiap divis dan laporan yang sesuai dengan hasil 

produksi. 

3. Adanya produk development sehingga disain lebih maksimal dan dapat 

mengatur cost untuk proses produksi. 

 

5.2 Saran 

1. Penggantian sparepart mesin yang sudah lama karena menghambat proses 

kerja mesin dan menurunnya hasil kualitas cetak. 

2. Penambahan alat seperti viscositas meter, lup untuk melihat raster, alat 

untuk mengoreksi warna cetak, dan peralatan yang dibutuhkan operator 

mesin cetak. 

3. Peningkatan disiplin kerja para karyawan, terutama karyawan bagian 

produksi dalam menggunakan topi untuk mengurangi cacat produksi. 
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