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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dan 

dimulainya era globalisasi memicu perkembang teknologi dibidang grafika 

(sumber: Jurnal Indonesia Print Media) yang menyebabkan persaingan berbagai 

macam produk yang semakin banyak bermunculan, dengan kondisi seperti ini 

kemasan yang menarik akan menjadi nilai tambah pada produk yang ditawarkan 

tersebut. 

Kemasan yang baik minimal dituntut untuk memiliki keempat fungsi dasar 

kemasan yaitu sebaga alat pelindung (proteksi) terhadap produk yang dikemas, 

sebagai alat untuk memudahkan pada saat proses distribusi berlangsung, media 

promosi terhadap produk yang dikemasanya serta sebagai media informasi produk 

terhadap konsumen yang membelinya. (Indonesian Packaging Companies, 2002) 

Salah satu jenis usaha yang menjadai faktor penting terhadap perekonomian 

nasional dan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah 

Usaha Kecil Menengah (Sumber: Departemen Koperasi Indonesia). Saat ini ada 

beberapa UKM yang kurang memperhatikan kemasan yang mereka gunakan 

untuk mengemas produk mereka. Hanya sedikit dari produk-produk UKM 

tersebut yang memiliki kemasan yang memadai untuk bersaing dengan produk-

produk olahan industri yang memilik strategi dan tampilan kemasan yang menarik 

konsumen.  
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Berkenaan pula dengan tugas akhir DIII – Komputer Grafis dan Cetak 

STIKOM Surabaya. Maka penulis dalam kesempatan ini berinisiatif membuat 

kemasan sekunder dari sebuah produk UKM dengan kemasan yang unik, desain 

yang variatif, serta sesuai dengan permintaan pengusaha UKM itu sendiri. Dimana 

produk UKM yang diangkat sebagai bahan atau materi tugas akhir ini berasal dari 

kabupaten Lumajang (Firma Lumajang) dengan bentuk produk khas “Rengginang 

Cap Bawang Firma”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat kemasan sekunder produk UKM “Rengginang Cap 

Bawang Firma” sesuai dengan konsep ergonomis. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahasa dalam proyek ini adalah mengenai proses 

pembuatan kemasan sekunder (mulai dari proses desain hingga proses cetak) 

produk UKM “Rengginang Cap Bawang Firma”. 

 
1.4 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan tugas akhir pembuatan kemasan sekunder produk 

rengginang adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana pengaplikasian dan penerapan ilmu yang telah diberikan dan 

diajarkan pada jurusan DIII Komputer Grafis dan Cetak STIKOM Surabaya 

terhadap kalangan UKM.  
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2. Sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak tentang industri 

percetakan dan dunia UKM khususnya untuk proses pembuatan suatu 

kemasan dari pengolahan file digital artwork, kalkulasi biaya hingga 

pengaplikasiannya terhadap mesin cetak. 

3. Tujuan kemasan bagi pihak UKM adalah agar mengetahui standar kemasan 

yang sesuai dengan produk UKM tersebut. 

 
1.5 Manfaat 

1. Manfaat Empiris 

Pengertian empiris dalam hal ini adalah segala informasi yang diperoleh 

melalui sebuah pengamatan yang telah dilakukan. Maanfaat empiris dalam 

proyek pembuatan kemasan UKM ini adalah sebagai berikut: 

a) Mampu menarik minat dari para konsumen dengan desain kemasan 

sekunder produk UKM tersebut. 

b) Melindungi isi produk yang akan dikemas agar lebih tahan lama 

(terproteksi) 

2. Maanfaat Keilmuan 

a) Memahami pentingnya pembagian waktu yang efektif dan efisien 

dalam proses pembuatan suatu kemasan untuk UKM yang diproses 

dalam jumlah mass production 

b) Mengetahui material apa saja yang diperlukan dalam pembuatan suatu 

kemasan yang diperuntukkan bagi UKM. 

c) Mendapatkan pemahaman tentang bagaimana alur dari suatu 

pembuatan kemasan dari awal proses pengolahan final artwork sampai 

ke tahap proses mass production di mesin cetak. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Desain 

Desain merupaka alat pemasaran penting untuk produk yang dikemas. 

Kemasan mengkomunikasikan brand dan nilai produk pada point of sale, untuk 

membedakan suatu produk dengan pesaingnya. Desain kemasan adalah bisnis 

kreatif  yang mengandalkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan 

elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk tersebut dapat 

dipasarkan (Marianne Rosner & Sandra A Krasovec, Desain Kemasan: 

Perancangan Merek Produk yang Berhasil Mulai Dari Konsep Sampai Penjualan, 

2008) 

Pada umumnya teknologi cetak mempunyai alur proses kerja yang 

percetakannya sama, termasuk juga cetak offset yang meliputi 3 dasar, yaitu: 

1. Pre Press (Pra Cetak) 

Prepress meliputi semua tahap proses yang dibutuhkan mulai dari persiapan 

area cetak, teks, original image dan graphics sampai kepada proses produksi 

untuk menuju kepada semua materi yang siap untuk proses cetak. 

Materi yang ada di pre press, yang meliputi kegiatan desain grafis juga 

merupakan titik awal yang sangat berguna untuk kegiatan bidang grafika lain, 

misalnya untuk website pada advertising agency atau presentasi yang 

menggunakan teks dan foto/gambar. Dalam hal ini kegiatan tersebut juga dapat 

dikatakan pre media, karena mengolah bidang gambar, image atau foto yang 

kemudian disajikan secara umum. 



5 
 

 
 

2. Press (Cetak) 

Proses cetak suatu objek baik berupa teks maupun gambar ke dalam suatu 

substrate atau media cetak sehingga menjadi suatu barang cetakan. Jika 

dijabarkan secara singkat alur proses cetak adalah sebagai berikut: 

a) Plat cetak beserta bahan kertas yang telah siap lalu dipasang di mesin 

cetak, dan ditempatkan di posisinya masing-masing berdasarkan 

fungsinya. Plate cetak dipasang di atas roll plate, sedangkan bahan kertas 

diletakkan di meja feeder. Dan tinta pun dipersiapkan pula pada tempatnya 

(warna sesuai dengan desain yang telah dibuat) 

b) Setelah plat cetak, bahan kertas, dan tinta siap atau terpasang, kemudian 

atur pengaturan komponen pada mesin seperti stopper, sucker, double 

sheet detector dan unleg pada mesin cetak. Setelah itu mesin dijalankan 

dan terjadilah proses cetak. Tinta bersentuhan dengan roll yang telah 

terpasang plat cetak, dan tinta bersentuhan pula dengan bahan kertas yang 

ada, sehingga terjadilah pemindahan image/teks yang ada di plate cetak ke 

bahan kertas tersebut melalui tinta, dan kertas pun keluar satu persatu 

berisi teks/image yang sudah jadi. 

3. Post Press (Pasca Cetak) 

Proses yang bertujuan untuk menyelesaikan hasil cetakan dari proses 

sebelumnya yang masih berupa lembaran kertas hingga menjadi bentuk jadi. Hasil 

jadi dalam proses ini dapat berupa kemasan, buku, majalah, tabloid, koran, dll. 

Proses post press meliputi potong kertas mejadi bentuk kemasan, plong, jahit, 

lem, laminasi, hot print, dsb. 
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2.2 Kemasan 

Pengertian umum dari kemasan adalah sesuatu yang digunakan sebagai 

media untuk melindungi apa yang dikemasnya. Dalam hal ini kemasan di bagi 

menjadi 3 yaitu kemasan primer (kemasan yang langsung berinteraksi dengan 

produk), kemasan sekunder (kemasan yang bersentuhan dengan kemasan primer) 

dan kemasan tersier (kemasan yang paling luar). Di dalam pengertian kemasan, 

beberapa pengarang memberikan definisi yang berbeda–beda tentang kemasan. 

Akan tetapi di dalam definisi yang berbeda-beda tersebut mengandung hal yang 

sama, perbedaan hanya terletak pada ruang lingkupnya. Dalam pembahasan ini 

akan didefinisikan kemasan menurut sebagian pengarang/sumber yang terkait, 

diantaranya: 

1. Philip Kotler memberikan  sebuah definisi tentang pengemasan adalah 

sebuah kegiatan merancang dan memproduksi wadah sebuah produk (Philip 

Kotler, The Basics Packaging, 2002). 

2. Packaging (kemasan) adalah teknik industri dan pemasaran yang digunakan 

untuk melindungi, mengidentifikasi dan menyegel produk konsumen yang 

didistribusikan / dipasarkan (Encarta Encyclopedia, 2002). 

Menurut Irwan Wirya kemasan yang baik adalah kemasan yang bisa melindungi 

isi produk tersebut terhadap cuaca dan proses alam lainnya. Kemasan juga 

digunakan sebagai wadah agar barang mudah dibawa, tetapi harus juga bisa 

berkomunikasi agar bisa menerangkan dan merefleksikan produk, citra, brand 

atau merek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari promosi dan 

pemasaran, tentunya dengan pertimbangan mudah untuk dikenali, dilihat, 

dipahami, dan diingat (Iwan Wirya, Kemasan yang Menjual, 1999). 
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Daya tarik sebuah kemasan menurut Iwan Wirya meliputi daya tarik visual 

dan daya tarik praktis, yaitu: 

1. Daya Tarik Visual 

Lebih mengacu pada penampilan kemasan atau label produk, yang 

mencakup kombinasi dari warna, bentuk, merek, ilustrasi, teks, serta tata 

letak untuk memberikan mutu daya tarik secara optimal. Hal ini 

berhubungan dengan faktor emosi dan psikologis yang terletak pada bawah 

sadar manusia, bahkan menurut penelitian, konsumen pada umumnya tidak 

menyadari bahwa mereka membeli produk karena dipengaruhi desain 

kemasannya. Jadi jelas bahwa daya tarik visual sangat berperan penting bagi 

usaha penjualan. 

2. Daya Tarik Praktis 

a.  Kemasan harus menjamin dapat melindungi produk. 

b. Kemasan mudah dibuka atau ditutup kembali, bila untuk disimpan. 

c. Kemasan dapat digunakan kembali. 

d. Kemasan mudah dibawa, dijinjing, atau dipegang. 

e. Kemasan harus memudahkan pemakai untuk menghabiskan atau 

mengambil isinya dan mengisinya kembali untuk jenis produk yang 

dapat diisi ulang.  

 
2.3 Tipografi 

Tipografi adalah seni memilih jenis huruf, dari ratusan jumlah rancangan 

atau desain jenis huruf yang berbeda, menggabungkan sejumlah kata yang sesuai 

dengan ruang yang tersedia, dengan menggunakan ketebalan dan ukuran berbeda 

dan menandai naskah untuk proses typesetting (Frank Jefkins, Periklanan, 1996). 
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Pada umumnya, prinsip tipografi adalah: 

· Visibility 

Terfokus pada apakah jenis huruf tertentu dapat dilihat atau tidak. 

· Readability 

Kualitas dan jenis huruf, lebih ke arah pemilihan huruf yang tepat untuk 

teks yang tepat. 

· Legibility 

Menekankan apakah dapat terbaca atau tidak. Ada jenis huruf yang indah, 

tetapi jika digunakan dalam teks akan mengakibatkan pembaca 

meninggalkan teks tersebut karena sulit untuk membacanya. 

2.4 Layout 

layout adalah meramu semua unsur grafis, yang meliputi warna, bentuk, 

merk, ilustrasi, tipografi, yang menjadi suatu kesatuan baru yang disusun dalam 

kemasan secara utuh dan terpadu (Iwan Wirya, Kemasan yang Menjual, 1999) ,  

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

· Keseimbangan (balance) merupakan penataan unsur-unsur untuk mencapai 

kesan visual. 

· Titik pandang (focus), menonjolkan salah satu unsur untuk menarik perhatian, 

karena dua unsur yang saling berebut perhatian akan membingungkan 

konsumen. 

· Lawanan (contrast), penggunaan warna yang sangat berbeda akan menarik 

perhatian dan meningkatkan keterbacaan. 

· Perbandingan (proportion), penggunaan ukuran yang serasi antara panjang 

lebar, besar kecil, tebal tipis, untuk mencapai keterpaduan yang mudah dilihat 
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· Alur (gaze motion), penataan merk/logo, ilustrasi, teks dan tanda-tanda 

lainnya dalam pengurutan yang paling logis untuk memberikan alur 

keterbacaan yang sesuai dengan kebiasaan orang membaca. 

· Kesatuan (unity), kelima unsur diatas digabungkan untuk pengembangan 

kesatuan piker, penampilan, dan tata letak. 

 

2.5 Warna 

Secara umum warna dibagi menjadi dua, yaitu warna additive dan 

subtractive. Warna additive adalah warna yang berasal dari cahaya dan disebut 

spectrum. Sedangkan Warna subtractive adalah warna yang berasal dari bahan dan 

disebut pigmen. Warna pokok additive adalah merah (Red), hijau (Green), biru 

(Blue), dalam komputer disebut model warna RGB. Warna pokok subtractive 

adalah Sian (Cyan), Magenta, dan Kuning (Yellow), dalam komputer disebut 

model warna CMY. 

Jenis warna: 

a) Warna Subtractive 

CMYK singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, dan Black. Empat warna inilah 

yang paling sering digunakan dalam format pencetakan. CMYK merupakan 

metode warna berdasarkan pigmen atau zat warna. Beragam warna lain bisa 

dihasilkan dari penggunaan empat warna ini. Tetapi model warna CMYK 

tidak mampu menghasilkan warna sebanyak pada RGB. 
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Gambar 2.1 Komponen Warna Subtractive 

b) Warna Additive 

RGB merupakan metode warna berdasar cahaya. Televisi dan monitor 

komputer menggunakannya. Dengan mengombinasi tiga warna ini, banyak 

warna lain bisa dihasilkan. Perlu diingat, bila ingin mengolah gambar dalam 

mode RGB, sebelumnya harus mengubahnya ke mode CMYK sebelum 

mencetak. 

 

Gambar 2.2 Komponen Warna Additive 

  

http://desaininspirasi.files.wordpress.com/2010/11/subtrac.jpg
http://desaininspirasi.files.wordpress.com/2010/11/add.jpg
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Menurut E.P Danger  beberapa manfaat warna bagi kemasan adalah sebagai 

berikut (E.P Danger, Memilih Warna Kemasan, 1992) : 

a. Sasaran pertama dari sebuah kemasan adalah mudah terlihat mata 

b. Kemasan yang baik menarik perhatian dan memicu tindakan pembeli, efek 

fisiologis dari warna membantu menjamin tingkat perhatian yang 

maksimal. 

c. Kemasan seharusnya memiliki keterlibatan dan kualitas pengenalan yang 

maksimal, efek psikologis dari warna akan menjamin bahwa orang 

mengenali kemasan tersebut bila dipajang. 

d. Kemasan tersebut harus mempengaruhi orang untuk memandangnya dari 

dekat dan membelinya, warna akan menolong menjamin bahwa kemasan 

tersebut menjual. 

e. Kemasan seharusnya menarik perhatian, warna membantu mencapai hal 

ini. 

f. Warna dapat memudahkan tulisan dibaca. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Studi Eksisting 

Maksud dari studi eksisting adalah sebagai acuan atau tolok ukur bagi 

tugas akhir. Acuan tersebut berupa desain kemasan, layout, jenis cetak hingga 

kualitas cetaknya. 

Di sisi lain terdapat kondisi persaingan yang semakin ketat pada industri 

kemasan produk rengginang, sehingga pihak UKM Firma berusaha untuk 

meningkatkan kepuasan konsumen dengan cara mengembangkan kemasan 

produknya sehingga dapat lebih menarik minat pihak konsumen untuk membeli 

produk tersebut. 

Melakukan analisa berupa wawancara terhadap pemilik dari UKM produk 

“Rengginang Cap Bawang Firma”. Kegunaannya adalah untuk mengetahui 

kualitas dari produk UKM tersebut. Sebenarnya, pemilik UKM ini sudah memiliki 

kemasan primer flexible packaging dengan teknik cetak sablon dengan komposisi 

2 warna (Merah dan Putih) yang bersentuhan langsung dengan produk UKM 

tersebut. 

Dalam inilah peran mahasiswa Program Studi DIII Komputer Grafis dan 

Cetak STIKOM Surabaya harus mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapat 

selama perkuliahan untuk membuat kemasan sekunder dari produk UKM tersebut.  
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3.2 Ide dan Konsep 

Konsep kemasan sekunder “Rengginang Cap Bawang Firma” berupa 

kemasan display dengan model seperti tas sehingga kemasan mudah untuk dibawa 

(Konsep Ergonomis). Kertas yang digunakan untuk kemasan ini adalah kertas 

Duplek Coated 250 gsm (Gram per Square Meter). Model yang digunakan adalah 

model folding box sesuai dengan permintaan pihak UKM. Warna yang dipakai 

untuk kemasan sekunder produk “Rengginang Cap Bawang Firma” adalah 4 

warna separasi CMYK dengan warna dominan yellow. Ide dan konsep kemasan 

dibagi menjadi beberapa bagian yaitu warna, trend, visualisasi, penampilan dan 

konsep bentuk. Untuk ukuran kemasan sekunder produk rengginang ini adalah 34 

x 45 cm. 

Ide adalah dan konsep kemasan dibagi menjadi 4 bagian, antara lain: 

1. Draft adalah sketsa kemasan dengan cara manual (hanya bentuk konsep 

kotak). 

2. Rough adalah sketsa dengan cara manual (konsep kotak serta tulisan). 

3. Compresif adalah sketsa kemasan dengan cara manual (konsep kotak beserta 

tulisan dengan pensil warna). 

4. Komputer adalah sketsa kemasan dengan membuat di komputer.  
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Gambar 3.1 Ide dan Konsep Kemasan Draff dan Rough 

 

 

Gambar 3.2 Ide dan Konsep Kemasan Compresif dan Komputer 

3.2.1 Warna 

Untuk aplikasi warna pada kemasan sekunder produk “Rengginang Cap 

Bawang Firma”, warna yang digunakan keseluruhan merupakan perpaduan dari 

warna proses CMYK. Warna primer atau utama yang dominan pada kemasan ini 

adalah menggunakan warna kuning (Y: 100% M: 10%). Dipilih warna tersebut 

karena dapat memberikan kesan cerah pada kemasan sehingga dapat menarik 

perhatian konsumen 
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Berikut ini merupakan keterangan dari masing-masing penggunaan warna 

terhadap bagian-bagian kemasan: 

a) Untuk warna background kemasan menggunakan warna yellow dengan 

prosentase (Y: 100% dan M: 10%) yang mampu memberikan pencitraan baik 

pada kemasan sekunder produk “Rengginang Cap Bawang Firma”. 

b) Untuk warna logo “Rengginang Cap Bawang” tetap menggunakan warna logo 

pada kemasan lama yang bertujuan untuk mempertahankan warna khas dari 

logo tersebut. Sedangkan untuk warna image menggunakan separasi warna 

CMYK. 

c) Untuk warna-warna teks informasi dan pendukung kemasan digunakan warna 

black 100%. Penggunaan warna ini berfungsi untuk memberika efek kontras 

yang baik sehingga informasi dari kemasan tersebut dapat dengan mudah 

dibaca oleh konsumen. 

 
3.2.2 Trend 

Trend yang sedang berkembang dan marak digunakan oleh kemasan jenis 

folding box UKM saat ini adalah dengan penggunaan konsep desain kemasan 

yang terdiri dari komposisi antara vector dan image. Hal tersebut juga 

memberikan pengaruh terhadap desain kemasan sekunder dari produk 

“Rengginang Cap Bawang Firma” yang menggunaan perpaduan vector dan image 

yang berupa foto untuk megikuti perkembangan trend saat ini. Penggunaan 

konsep desain kemasan yang seperti ini juga berfungsi untuk memberikan kesan 

ramai terhadap citra produk “Rengginang Cap Bawang Firma”. 
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3.2.3 Visualisasi 

Bentuk atau desain dari kemasan sekunder “Rengginang Cap Bawang 

Firma” menggunakan warna dasar yellow (Y: 100%, M: 10%) dan dipadukan 

dengan desain kemasan yang terbuat dari perpaduan antar vector dan image  yang 

diharapkan mampu untuk memberikan pembeda dengan produk-produk lainnya. 

Visualisasi dari kemasan ini diharapkan mampu menciptakan kemasan yang lebih 

modern, pencitraan yang lebih baik serta berkualitas dan tidak kalah bersaing 

dengan produk rengginang lainnya. Model untuk kemasan sekunder produk 

“Rengginang Cap Bawang Firma” adalah model folding box dengan ukuran 

kemasan 34 x 45 cm. 

Tipografi atau font yang digunakan untuk desain kemasan sekunder produk 

“Rengginang Cap Bawang Firma” adalah font “Estrangelo Edessa” yang 

merupakan jenis/bentuk huruf tanpa kait. 

 

3.2.4 Penampilan 

Penampilan keseluruhan dari desain kemasan sekunder produk “Rengginang 

Cap Bawang Firma” diharapkan mampu bersaing dengan produk varian lainnya 

dan memberikan efek terhadap kemasan supaya dapat menarik minat konsumen 

untuk membeli produk tersebut sehingga tercapainya target pasar yang diinginkan.  
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3.2.5 Konsep Bentuk dan Ukuran 

 

 

Gambar 3.3 Konsep Bentuk dan Ukuran Kerangka Kemasan Sekunder 

Rengginang Cap Bawang 

Konsep bentuk yang dipakai pada kemasan sekunder “Rengginang Cap 

Bawang Firma” berbentuk folding box dengan model kemasan berupa auto lock di 

bagian bawah kemasan, dibagian atas/penutup kemasan menggunakan model 

seperti tas. Secara umum bentuk kemasan ini berupa konsep ergonomis yang 

mengutamakan aspek display dan kekuatan kemasan untuk melindungi produk 

yang dikemasnya. Ukuran pada kerangka kemasan adalah 41.7 cm x 31.4 cm, 

untuk ukuran kemasan pada saat sudah dilipat adalah 12.5 cm x 8.4 cm x 22.2 cm 
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3.3 Analisa Kebutuhan Material 

Dalam proses pembuatan kemasan sekunder “Rengginang Cap Bawang 

Firma” dalam jumlah mass production, kebutuhan material atau bahan baku yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

1. Kertas Duplek Coated 250 gsm (50 lembar ukuran plano 79 x 109 cm). 

2. Tinta Proses CMYK. 

3. Plate Cetak CTCP (Computer to Conventional Plate) 4 Lembar. 

4. Pisau Creasing dan Die Cut. 

 

3.4 Analisa Biaya Produksi 

A. Kertas 

Kertas plano yang digunakan merupakan ukuran 79 x 109 duplek 250 gsm. 

Layout potong kertas duplek ukuran 79 x 109 cm dengan ukuran cetak 34 x 45 cm 

dan ukuran potong 31.4 x 41.7 cm adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.4 Layout Ukuran Kertas Cetak  
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Harga kertas untuk ukuran 79 x 109 cm didapat seharga Rp. 115.000,- 

dengan jumlah yang didapat sebanyak 50 lembar plano (harga perlembar 

Rp.2300,-). Sehingga didapatkan ukuran kertas 34 x 45 cm sebanyak 200 lembar 

(1 lembar plano ukuran 79 x 109 cm didapatkan sebanyak 4 up 34 x 45 cm). 

 

B. Plate Cetak 

Kebutuhan plate cetak yang dibutuhkan untuk mencetak kemasan sekunder 

“Rengginang Cap Bawang Firma” adalah sebanyak 4 lembar plate masing-masing 

untuk warna Cyan, Magenta, Yellow dan Black. Plate yang digunakan adalah plate 

CTCP. harga satu lembar plate seharga Rp. 20.000,- sehingga total harga yang 

didapatkan untuk kebutuhan plate cetak kemasan adalah sebesar Rp. 80.000,- 

 

C. Film 

Tidak menggunakan film (proses pembuatan film ditiadakan) dikarenakan 

menggunakan plate cetak CTCP (Computer to Conventional Plate) 

 

D. Proofing Digital 

Proses proofing digital dilakukan di Premier dengan menggunakan mesin 

HP Proliant pada kertas art paper 210 gsm. Hasil proofing digital digunakan untuk 

acuan pencarian warna pada saat proses cetak. Biaya yang dikeluarkan untuk 

proses proofing digital adalah sebesar Rp. 6.000,- (2 kali proofing digital dengan 

harga per lembar Rp. 3.000,-).  
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E. Proses Cetak 

Pelaksanaan proses cetak dilakukan di SDPC (Stikom Design and Printing 

Center) dengan menggunakan mesin Heidelberg GTO 52, biaya proses cetak yang 

dikeluarkan adalah sebesar Rp. 150.000,-/minimal order yang sudah mencakup 

biaya untuk tinta cetak, RWA (Roll Washer Agent), plate cleaner, gum, corrector 

dan powder. 

 

F. Pembuatan Pisau dan Proses Plong 

Besarnya biaya dalam pembuatan pisau  plong diperoleh sebesar Rp. 

175.000,- dan biaya yang dikeluarkan untuk proses plong sebesar Rp. 65.000,- 

 

G. HPP 

Berdasarkan perincian biaya dari data sebelumnya maka didapat HPP untuk 

pembuatan kemasan sekunder dengan perincian sebagai berikut: 

c) Kertas Duplek Coated 250 gsm 79 x 109 cm (50 lembar) Rp. 115.000,- 

50 lembar x Rp.2300,- 

d) Plate Cetak CTCP 4 lembar     Rp.   80.000,- 

4 plate x Rp.20.000,- 

e) Proofing Digital (2 x Rp.3000,-)    Rp.     6.000,- 

f) Biaya Proses Cetak      Rp. 150.000,- 

g) Proses Pembuatan Pisau Potong    Rp. 174.000,- 

h) Biaya Proses Plong      Rp.   65.000,- 

          + 

i) TOTAL       Rp. 590.000,- 
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Jumlah kemasan yang didapat sebanyak 200 pcs dengan pembuangan waste 

sebanyak 30 pcs. HPP per kemasan yang didapat adalah sebesar Rp. 590.000,-

/180 = Rp. 3.278 

 

3.5 Analisa Waktu Pelaksanaan 
 
Lama pelaksanaan pengerjaan dari proyek akhir pembuatan kemasan 

sekunder bagi produk UKM dikerjakan selama 3 bulan (Maret - Mei) dengan 

batas waktu pengumpulan yang dilakukan pada bulan Juli 2013. Untuk perincian 

jalannya alur kerja dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Proyek akhir 

 

No Nama Kegiatan Waktu Pelaksana 

1 Observasi dan negosiasi dengan UKM Maret 2013 Taufan Rizky 

2 Pembahasan konsep bentuk dan 
material yang digunakan 

Maret 2013 Aditya Mahardika 
Taufan Rizky 

3 Proses follow up dengan UKM Aprilt 2013 Taufan Rizky 

4 Pembuatan mock up kemasan April 2013 Aditya Mahardika 

5 
Pencarian material/bahan baku 
kemasan berikut dengan kalkulasi biaya 
proses produksi 

 
Mei 2013 

Aditya Mahardika 
Taufan Rizky 

6 
Proses naik cetak dan finishing produk 
dalam jumlah mass production. Mei 2013 

Aditya Mahardika 
Taufan Rizky 

7 Penulisan laporan tugas akhir Juni 2013 Aditya Mahardika 
Taufan Rizky 

8 
Batas akhir pengumpulan tugas akhir 
(kemasan dan laporan tugas akhir) Juli 2013  
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DESAIN 

 

4.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah: 

a) Menentukan terlebih dahulu format ukuran, bentuk, mock up 

kemasan, warna serta jenis kertas yang digunakan pada kemasan 

sekunder produk “Rengginang Cap Bawang Firma” yang akan 

dibuat. 

b) Pengumpulan materi atau data yang digunakan sebagai bahan 

untuk menyusun atau membuat kemasan sekunder produk 

“Rengginang Cap Bawang Firma” yang berupa data primer 

(diperoleh melalui wawancara dengan pengusaha produk UKM) 

dan data sekunder (data literatur kemasan, pemilihan font dan 

elemen pendukung). 

 

Selain itu juga dilakukan pengumpulan foto pendukung yang digunakan 

sebagai bahan untuk mendesain yang diambil dari internet maupun media 

informasi lainnya. 
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4.2 Tahap Implementasi ke dalam Desain 

Setelah konsep desain selesai dibuat, maka implementasi yang diterapkan ke 

dalam kemasan sekunder “Rengginang Cap Bawang Firma” adalah menggunakan 

vector dan image dengan corak desain yang menarik serta menampilkan logo 

milik UKM dengan konsep kemasan ergonomis. Implementasi konsep desain 

yang diterapkan pada kemasan telah mendapat persetujuan dari pemilik UKM.. 

Model kemasan produk UKM ini adalah model kemasan folding box. Software 

yang digunakan untuk mendesain kemasan sekunder produk “Rengginang Cap 

Bawang Firma” adalah Corel Draw X5. 

 

4.3 Separasi Warna 

Separasi Warna merupakan tahap untuk memisahkan warna pada desain 

yang sudah ada dalam format untuk cetak separasi warna CMYK, maka output 

film yang dihasilkan dari imagesetter adalah sebagai berikut 

Kemasan Folding Box 

· 4 lembar film kemasan warna CMYK 

· Ukuran film kemasan untuk pisau potong : 31.4 x 41.7 cm 
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4.4 Proses Montage 

Montage adalah suatu proses untuk mendapatkan hasil cetakan yang 

maksimal, layout yang telah sesuai dengan plate mesin cetak yang digunakan 

untuk mendapatkan efesiensi hasil cetakan semaksimal mungkin. Pada proyek 

pembuatan kemasan sekunder produk “Rengginang Cap Bawang Firma” proses 

montage dilakukan dengan sistem montage digital (CTCP). 

Langkah awal proses montage digital yang perlu dilakukan: 

1. Menentukan ukuran kertas cetak dan plate cetak sesuai mesin cetak yang 

digunakan. 

2. Membuat layout desain dan menyusun semua material desain dalam layout 

tersebut. 

3. Meletakkan layout tersebut sesuai ukuran kertas cetak dan plate. Dalam 

hal ini tidak perlu dilakukan proses mirror terhadap desain. 

4. Lakukan proses montage, termasuk memberikan tanda-tanda register 

terhadap desain layout tersebut. 

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka didapat keterangan sebagai berikut: 

(untuk kemasan folding box) 

· Ukuran/Format Kertas: 34 x 45 cm. 

· Area Cetak: 31.4 x 41.7 cm. 

· Recording: 3.5 cm. 

· Batas pegangan mesin cetak (Heidelberg GTO 52): 0.9 cm. 

· Area plate cetak: 40 x 51 cm  
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Layout Plate Cetak GTO 52 Kemasan Folding Box 

 

 

 

Gambar 4.1 Layout Plate Cetak GTO 52 Kemasan Sekunder Produk “Rengginang 

Cap Bawang Firma” 
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4.5 Pembuatan Plate 

Plate CTCP yaitu plate tanpa menggunakan proses pembuatan film 

reproduksi, gambar langsung dicetak pada plate langsung melalui file komputer 

sesuai dengan bentuk desain yang diinginkan. 

 

Gambar 4.2 Plate CTCP 

Kelebihan dari plate CTCP adalah meningkatkan waktu pembuatan plate 

lebih cepat, konsistensi kualitas image dan gambar cetakan, efisiensi biaya dan 

waktu serta image yang dihasilkan jauh lebih jelas, tajam dan akurat. 

Alur kerja proses CTCP diawali dengan input data yang terdiri dari 

pengolahan teks, layout dan pengolahan image. Penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Teks di edit dengan pengolahan bahasa yanga baik, lalu  image diambil 

melalui scanner (input data), setelah itu teks dan gambar disatukan dan 

ditata dengan baik. 
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2. Seluruh bagian input di kirim datanya ke bagian workstation untuk di 

imposisi (dijadikan sebagai dummy sebelum di proofing). Pada proses ini 

berfungsi untuk melihat/mengecek apakah data proofing tersebut sesuai atau 

tidak dengan input data. 

3. Setelah data sudah menjadi dummy, selanjutnya dibuat plate pada mesin 

platesetter yang hasil akhirnya berupa plate yang sudah siap untuk dicetak. 

 

Gambar 4.3 Mesin Penghasil Plate CTCP 

4.6 Tahap Mencetak 

Proses cetak adalah proses mentransfer image yang terdapat pada plate 

untuk ditransfer pada acuan cetak sesuai dengan yang diinginkan. Dalam proses 

mencetak ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara mesin yang akan 

digunakan dengan bahan-bahan seperti tinta, plate, kertas, dll. Sebelum mulai 

mencetak harus dilakukan pengecekan terhadap mesin cetak yang akan digunakan 

(roll handuk, roll air, bak tinta, blanket, stopper, dan lain-lain). Sebelum memulai, 

pasang plate sesuai dengan posisi yang benar (harus rata kanan dan rata kiri). 

Setelah itu ukur sensor untuk double sheet yang berfungsi untuk mengetahui 
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apabila ada kertas yang masuk lebih dari satu lembar, kemudian mengatur stopper 

yang berfungsi untuk mengatur kemiringan hasil cetakan, kemudian mengatur 

unleg yang berfungsi untuk mengatur kertas agar rata kanan dan kiri, sucker yang 

berfungsi untuk menarik kertas dari meja kertas menuju meja cetak. Sebelum 

melakukan proses cetak isi bak tinta dengan tinta yang diinginkan lalu tinta yang 

sudah di tuang diratakan di roll tinta yang ada. Setelah itu lakukan proses cetak 

sehingga mendapatkan hasil yang sesuai. 

 

4.7 Tahap Finishing 

Dalam proses finishing, ada beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan, 

antara lain: 

1. Proses potong 

Tujuan dasar dari proses potong adalah merapikan kertas yang akan dicetak 

dan meratakan hasil cetakan yang telah selesai dicetak. 

2. Proses Pelipatan dan Sortir 

Biasanya proses melipat ini dilakukan untuk produk cetakan yang berupa 

majalah, brosur, tabloid, surat kabar, buku dan sejenisnya. Penentuan cara melipat 

dapat dilakukan dengan cara manual ataupun menggunakan mesin lipat. 

3. Proses Plong 

Proses plong adalah proses pelubangan dan pemotongan terhadap hasil dari 

suatu proses cetak (biasanya berupa kemasan yang terbuat dari material kertas), 

sehingga dihasilkan suatu bentuk sesuai keinginan. Teknik ini disebut juga dengan 

teknik stand/punch (dalam teknik pelubangan digunakan pisau potong yang telah 

tersusun dengan rapi sesuai bentuk yang di desain sebelumnya) 
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Dalam proses finishing hasil cetakan pada produk kemasan sekunder 

“Rengginang Cap Bawang Firma”, tahap finishing setelah proses cetak adalah 

proses proses plong cetakan kemasan yang dilakukan di Wayan S. berikut dengan 

pembuatan pisau potongnya. Langkah berikutnya setelah proses plong selesai 

adalah dilakukan proses sortir untuk menyeleksi hasil cetakan yang baik dan 

buruk. Untuk kemasan yang baik maka digunakan untuk kemasan “Rengginang 

Cap Bawang Firma” tersebut sedangkan bila hasil cetakannya buruk (tidak masuk 

kriteria cetakan) maka tidak akan digunakan.  
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Gambar 4.4 Gambar Kemasan Sekunder “Rengginang Cap Bawang Firma
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengerjaan tugas akhir yang telah dilakukan penulis mengenai 

pembuatan kemasan sekunder untuk UKM berupa produk “Rengginang Cap 

Bawang Firma”, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemasan sekunder produk UKM “Rengginang Cap Bawang Firma” yang 

telah dibuat memiliki tampilan/display penyajian yang lebih baik. 

2. Kemasan sekunder produk rengginang ini menampilkan corak warna yang 

cerah dan desain lebih baik dari kemasan sebelumnya (kemasan primer) 

sehingga mampu menarik pihak konsumen. 

 

5.2 Saran 

1. Diharapkan untuk kedepannya kemasan sekunder “Rengginang Cap Bawang 

Firma” dapat menggunakan kertas duplek 310 gsm, agar kemasan jauh lebih 

kuat. 

2. Diperlukan perencanaan waktu (time schedule) yang tepat dan maksimal 

supaya tercipta proses kerja yang efisien dalam pembuatan kemasan 

sekunder produk UKM “Rengginang Cap Bawang Firma”. 
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