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BAB IV 

IMPLEMENTASI DESAIN  

 

  Dalam implementasi desain, kegiatan yang terdiri dari beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan 

2. Tahap implementasi konsep desain 

3. Separasi warna  

4. Montage  

5. Pembuatan Plat (CTP) 

6. Tahap mencetak 

7. Tahap finishing dan die cutting 

 

4.1   TAHAP PERSIAPAN     

 

     Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah:  

1. Dalam tahap ini terdapat 2 persiapan yaitu pertama adalah persiapan 

membuat cover Company Profile dan kedua membuat isi Company 

Profile. Didalam pembuatan cover Company Profile memakai ukuran 

jadi 30 x 22cm supaya lebih efisien kami memakai teknik balik Unleg 

dengan ukuran cetak 47 x 32cm ukuran tersebut dibuat dari kertas plano 

ukuran 65x100cm (kertas art karton 260gsm) se efisien mungkin dengan 

jumlah 4 up Sedangkan dalam tahap pembuatan isi  
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Company Profile 46 x 48cm. Ukuran tersebut digunakan pada kertas 

plano  65 x 100 cm (kertas art karton 260gsm)  dengan jumlah 1 plano 

dipotong menjadi 2 up. 1 sheet 2 up. Dengan ukuran cetak 46 x 48 cm 

Dengan teknik balik Griper supaya lebih efisien. pada plat atau kertas 

supaya biaya tidak terlalu banyak. Untuk tahap finishingnya Kami  

megunakan double tip untuk perekat cover dan isi Company Profile 

tersebut kami buat sefisien mungkin. 

2. Pengumpulan materi yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun 

Company Profile adalah pengumpulan data dari Web Cv.bayu mandiri 

dan konsultasi kepada Bpk.iwan dhamar selaku direktur utama. Bertujuan 

untuk membantu dalam pembuatan Company Profile Cv.bayu madiri  

yangbelum mempunyai Company Profile maka dari itu kami 

mempertimbangkan sebagai bahan Tugas Akhir kelompok kami.  

3. Pengumpulan materi yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun 

pembuatan Company Profile pengumpulan data primer melalui 

wawancara pada karyawan sekaligus operator  mesinuntuk menanyakan 

spesifikasi dan merk mesin. Sekaligus mencari bahan sebagai document 

yang perlu untuk proyek tugas akhir. 
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4.2  Tahap Implementasi Konsep Ke Dalam Desain Grafis 

 

Tampilan Company Profile dirancang berdasarkan konsep minimalis 

dan elegan. Konsepnya memadukan warna supaya tampak kontras dan 

warna gradient menyambung menjadi satu untuk  

   Company Profile dan menonjolkan Konsep minimalis dan elegan di 

implementasikan pada Company Profile, dengan memilih bentuk desain 

yang belum perna ada di gunakan oleh perusahaan lain sebagai Company 

Profile.  

Sedangkan konsep untuk cover Company Profile warna tidak jauh beda 

dengan warna isi cover. Kami menonjolkan bentuk yang unik seperti kerah 

kemeja supaya terlihat begitu elegan dan unik untuk dilihat.Untuk lock 

atau kucian kami memberi gambar vector kancing yang dilubangi, jadi 

terkesan seperti kemeja layaknya sesungguhnya. 

4.3 Separasi Warna 

 

Separasi warna merupakan tahap untuk memisakan warna pada desain 

dalam format untuk cetak separasi warna CMYK ( Cyan, Magenta, Yellow 

dan Black) menjadi sebuah film terpisah yang pelaksanaanya mengunakan 

mesin RIP ( Raster Image Processing) di mentari. 

Pada implementasi dalam proses pembuatan film perlu dilakukan 

Convert to path (Agar text menjadi format bitmap), Over print untuk 

warna hitam dan bleeding ( Untuk menghindari hasil cetakan yang tidak 

tercetak setelah proses potong) 
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4.4 Montage 

   

Montage merupakan proses layout film ke plat dengan ukuran jarak 

unleg yang ukuranya berdasarkan dengan tipe mesinya, hal ini dilakukan 

dengan cara memilih lembaran film yang berupa raster dan di tempelkan 

ke astralon sesuai desain yang ditentukan dengan ukuran berbagai macam 

mesin. 

Implementasi dalam montage film berjalan lancer dan tidak mengalami 

hambatan, maka film tersebut siap untuk digunakan dalam proses 

berikutnya.  

4.5 Pembuatan Plat 

 

Pembuatan plat merupakan tahap proses mentransfer image yang ada 

pada lembaran film ke plat melalui cara penyinaran dengan waktu 8 menit 

untuk yang tidak terkena sinar di plat membentuk raster atau objek 

sedangkan yang terkena sinar emulsinya akan rontok atau menipis, dan 

kemudian dilakukan pencucian dengan developer sampai area imange-nya 

mulai terlihat dan area non imagenya luntur. Dalam pelaksanaanya, 

pembuatan plat tidak mengalami masalah dan berjalan sesuai dengan 

harapan. 

 

 



25 

 

4.6 Proses Cetak 

 

   Bagian Press berfungsi untuk menggandakan gambar atau teks sesuai 

dengan acuan plate cetak yang dibuat oleh bagian prepress dengan jumlah 

massal. Dalam proses penggandaan ini parameter-parameter yang diperhatikan 

meliputi ketepatan register, warna, kebersihan cetakan, kestabilan jalannya 

kertas dan lain sebagainya. Macam atau jenis yang digunakan meliputi jenis 

mesin cetak kertas lembaran (sheet-fed) Mesin cetak sheet-fed digunakan untuk 

mencetak produk–produk terutama Company Profile yang membutuhkan hasil 

kualitas yang tinggi seperti majalah, kalender, buku, poster, brosur dan lain 

sebagainya. 

 

4.7  Tahap Finishing  

 

  Merupakan Tahapan terakhir yang dilakukan seperti pengeplongan, 

sortir, perekatan terutama untuk Company Profile CV.Bayu Mandiri. Tahap 

pemotongan Company Profile mengunakan die cut karena ada bentuk yang 

oval , jadi sulit untuk dipotong di mesin polar.seandainya bentuknya persegi 

bisa mengunakan mesin potong polar seperti biasanya dan ada bagian yang 

terpotong terkena pisau dan ada pisau untuk memberi bekas lipatan supaya 

gampang untuk dilipat atau bisa disebut juga rill.  

  Tahap selanjutnya adalah proses pelipatan untuk isi maupun cover 

Company Profile supaya lipatan pas dengan garis rillnya. Setelah tahap 

pelipatan cover dan isi direkatkan menjadi satu dengan bantuan double tip. 




