
  

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

Mengawali usaha dengan layanan sablon manual yang hanya biasa 

melayani skala kecil dijalani hingga beberapa tahun kedepan, dengan semakin 

maju usaha yang dijalankan untuk dapat memenuhi tuntutan pasar serta 

memuaskan pelanggan tepatnya pada 14 Oktober 2009 kami merambah kedunia 

percetakan dengan mendirikan perusahaan CV.  Nusantara Mandiri. Perusahaan 

berkomitmen akan terus berupaya memperbarui sistem kerja, management terus 

berinovasi untuk menampilkan terobosan-terobosan baru mulai dari cetak buku, 

lefleat, brosur dan segala jenis cetakan lainnya. Teknologi percetakan yang 

dahulunya hanya manual, satu dasawarsa ini berubah total. Kita bisa amati saat ini 

cetak manual seakan digeser oleh teknologi cetak digital karena seiring 

berkembangnya zaman. 

Spanduk yang dulunya harus dicat huruf demi huruf sekarang sudah 

digantikan dengan mesin cetak outdoor dan indoor yang mampu menghasilkan 

produk dengan kualitas lebih baik lagi sehingga sepanduk menjadi lebih nyaman 

dan interaktif dimata orang yang melihatnya. Pemesanan brosur dan kartu nama 

yang dahulunya harus menunggu orang banyak agar dapat dikerkajakan, saat ini 

cukup beberapa menit dan tanpa quantity order. Seiring berkembangnya zaman 

semua percetakan akan berubah dan bergerak ke teknologi digital tanpa 

melupakan cetak manual. 

CV. Nusantara Mandiri tidak hanya melayani cetak manual dan digital 

printing dan laser printing saja, sehubungan dengan banyaknya permintaan klien 

untuk mengaplikasikan pemasangan hasil cetak digital dari kami kini                 

CV. Nusantara Mandiri juga bias melayani advertising yaitu jasa pemasangan 

neon box, merek took, baliho, spanduk dan lainnya. 

CV. Nusantara Mandiri juga menyediakan jasa design yang memberikan 

nilai tambah dalam bidang pelayanan perusahaan. Dukungan dan relasi membuat 
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kami tumbuh secara luar biasa. Kami berkomitmen melayani anda dengan 

sepenuh hati dan selalu memberikan ide-ide terbaru dan terinteraktif. 

Berangkat dari konsep ingin memberikan yang terbaik, kami memberikan 

pelayanan cetak digital tanpa harus anda beranjak dari tempat duduk anda, hanya 

dengan menghubungi nomer yang disediakan anda dapat menghemat efektivitas 

waktu dan biaya. Hal ini untuk memudahkan customer untuk mencari yang praktis 

dan memiliki waktu yang sedikit. 

 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Adapun visi dan misi CV. Nusantara Mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Visi 

Menjadi perusahaan percetakan, digital printing dan advertising yang 

mampu memberikan layanan prima dan kreatif. 

2. Misi 

Memperluas wilayah jangkauan penerima pesanan dari luar kota 

Pekanbaru dan memberikan kualitas hasil yang terbaik bagi konsumen. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan 

perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang 

menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab bagi 

masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptnya struktur organisasi yang 

baik akan terciptanya suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota 

organisasi sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan 

tercapai sesuai harapan masing-masing anggota perusahaan. Struktur organisasi 

pada CV. Nusantara Mandiri berbentuk staf dan lini. Struktur organisasi ini 

banyak perintah dari atasan kepada bawahannya dan tingkat tanggung jawab dari 

bawahan kepada atasan. Struktur organisasi CV. Nusantara Mandiri dapat dilihat 

pada Gambar dibawah ini. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

CV. Nusantara Mandiri 

 

DIREKTUR

Elfhardi

PERCETAKAN

PELAKSANA

Yanti Lasmana

PRODUKSI

Ismanto

KEUANGAN

Tri Indri Yani

GUDANG & PENGIRIMAN

Masrizal

KOMISARIS

Farida

FINISHING

Hezni

CETAK

Misnanto

DESAIN

Hermizi

Junaidi

A. Wira Munandi

Opr. SM52 (Yoyok)

Opr. Print Out Door Jet Cristal 

(Arpen)

Opr. GTO 2 Warna (Yuzrizal)

Opr. SOR-M 2 Warna (Rahim)

Opr. Caloter (Wanda)

Opr. SOR-M 1 Warna (Eris)

Opr. Print In Door Jet Cristal 

(Syamsuar)

Nona Maslani

Rizal

Sukardi

Winda Tania

Zakri

Ernita

DIGITAL PRINTING

PELAKSANA

Zainal Wadi

KEUANGAN

Risa Astari

Yossi

DESAIN

Mahdi

Wahyuno

PRODUKSI

Indra

Rian

LAPANGAN

Ghani

Dayat

 
Gambar 4.1 Struktur Perusahaan
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Adapun tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Komisaris 

a. Mengawasi jalannya perusahaan secara berkala, serta mempunyai 

kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh perusahaan. 

b. Menentukan siapa yang menjadi direktur. 

c. Menyetujui planning yang diajukan oleh direktur. 

d. Memberikan masukan-masukan yang berguna bagi perusahaan. 

2. Direktur 

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian (manager). 

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

d. Menyampaikakn laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan. 

3. Manager 

a. Menghubungkan aktivitas penjualan dan pelayanan dengan seluruh 

fungsi produksi yang dikelolanya. 

b. Merencanakan produksi pesanan yang diterimanya dan mengendalikan 

proses produksi. 

c. Penanggung jawab atas spesifikasi barang cetakan yang dipesan 

konsumen. 

d. Memanfaatkan potensi kerja mesin dan peralatan produksi serta tenaga 

kerja seoptimal mungkin. 

e. Meningkatkan motifasi kerja karyawan dan staff untuk menciptakan 

suasana kerja yang harmonis dan baik. 

4. Bagian Keuangan 

a. Merencanakan cash flow perusahaan. 

b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran perusahaan. 

c. Membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 
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5. Bagian Gudang dan Pengiriman 

a. Mengendalikan dan mencatat semua barang yang keluar dan masuk di 

gudang. 

b. Mengatur dan mengecek persedian bahan baku yang ada digudang. 

c. Mengantarkan barang yang telah diorder oleh konsumen. 

d. Memeriksa jumlah setiap barang yang akan dikirim. 

e. Memeriksa barang yang akan diantar sesuai dengan pesanan atas 

permintaan pelanggan. 

6. Bagian Produksi 

a. Bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu serta kelancaran 

seluruh kegiatan produksi. 

b. Mengkoordinasi dan mengawasi antara bagian pracetak, cetak dan 

finishing. 

7. Bagian Desain 

a. Bertanggung jawab atas model dan tampilan dari setiap orderan 

konsumen. 

8. Bagian Cetak 

a. Bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu hasil cetakan. 

b. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kelancaran peralatan cetak yang 

digunakan. 

9. Bagian Finishing 

a. Bertanggung jawab atas penyelesaian akhir setiap order cetakan, baik 

pemotongn, penjilidan dan pengepakan. 

 

4.1.4 Proses Cetak Majalah dan Slip Setoran Menggunakan Mesin Cetak 

Offset SOR-M 1 Warna 

 Offset berasal dari kata set-off yaitu peralihan, yang artinya teknik 

mentransfer tinta cetak tidak langsung ke bahan, tetapi melalui media prantara 

dulu yang dinamakan blanket. Blanket adalah alat berupa silinder roll yang 

berbahan karet atau teflon. CV. Nusantara Mandiri pada umumnya mengolah 

bahan baku berupa berbagai jenis kertas menjadi beberapa produk, diantaranya 
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majalah dan slip setoran. Peroses pembuatan majalah dan slip setoran melalui 

beberapa tahapan yaitu: 

1. Pracetak (prepress) 

Pracetak merupakan awal dari suatu proses pembuatan majalah. Suatu karya 

desain tidaklah mudah untuk secara langsung ditransferkan ke proses cetak. 

Ada beberapa tahapan yang harus dimengerti oleh seorang desainer grafis 

dalam pengolahan karya desain. Untuk dapat membuat suatu desain produk 

grafika, ada beberapa hal yang harus dimengerti, misalnya proses cetaknya, 

bahan atau media cetaknya, dan sebagainya. Pracetak atau Pre-press meliputi 

semua langkah proses yang dibutuhkan untuk mempersiapkan materi desain, 

mulai dari persiapan area cetak, teks, original image dan gambar grafis 

sampai kepada proses produksi untuk menghasilkan semua materi yang siap 

untuk proses cetak, termasuk di dalamnya pembuatan obyek-obyek desain 

baik berbasis vektor maupun pixel, pembuatan film dan plat untuk tahap 

pembuatan majalah. Materi yang ada di prepress, yang meliputi kegiatan 

desain grafis juga merupakan titik awal yang sangat berguna untuk kegiatan 

desain, misalnya untuk website atau presentasi yang menggunakan teks dan 

foto atau gambar. Oleh karena itu proses desain dalam Pracetak disebut juga 

dengan “Pre-media”, yang artinya proses persiapan teks dan gambar untuk 

berbagai macam media publikasi. 

2. Proses Layout Desain 

Proses Layout sangat penting untuk menentukan suatu hasil cetakan majalah 

dengan memakai katern bias memudahkan membuat majalah diatas 100 

halaman dan mengatur penempatan berbagai unsur komposisi, seperti 

misalnya huruf dan teks, garis-garis, bidang, gambar, foto atau image dan 

sebagainya. Proses layout tersebut memberi kesempatan kepada layouter dan 

langganannya untuk melihat pekerjaan mereka sebelum dilaksanakan. Dengan 

demikian pembengkakan biaya karena pengulangan penyusunan dan 

perbaikan kembali dapat dicegah, dengan kata lain layout adalah proses 

memulai perancangan suatu produk cetakan. Syarat utama dari proses layout 

adalah perwujudan umum dari sebuah layout harus sesuai dengan hasil 

cetakan yang dihasilkan. Layout yang baik harus dapat mewakili hasil akhir 
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yang ingin dicapai dari suatu proses cetakan. Oleh karena itu yang harus 

dengan jelas ditampakkan pada sebuah layout adalah: 

a. Gaya huruf dan ukurannya  

b. Komposisi gambar yang digunakan  

c. Bentuk, ukuran dan komposisi  

d. Warna  

e. Ukuran dan macam kertas (bahan cetaknya) 

3. Proses Pembuatan Plat Cetak atau film 

Berbagai elemen yang didapat dari proses desain dan layout digital, baik 

berupa teks, vektor grafis maupun image, digabungkan menjadi satu dalam 

satu kesatuan layout dengan aplikasi komputer. Hasil jadi untuk meminta 

persetujuan layout ke pelanggan biasanya dikeluarkan melalui media printer. 

Setelah proses layout selesai dikerjakan dan sudah disetujui, file hasil desain 

tersebut dikirimkan ke mesin pembuat film (ImageSetter). Untuk dapat 

menerjemahkan file tersebut, maka struktur file diubah menjadi bentuk 

PostScript file. Dalam proses ini semua tanda register, register potong dan 

lipat, color bar secara otomatis terbentuk. File postscript tersebut kemudian 

diterjemahkan dengan penerjemah yang disebut RIP (Raster Image 

Processor), dan disampaikan ke imagesetter. Film yang dihasilkan oleh 

imagesetter kemudian dikirimkan ke film processor, yang berfungsi untuk 

mencuci film, sehingga dihasilkan film yang telah membentuk gambar atau 

pola sesuai desain. Dalam tahap berikutnya, film yang sudah dihasilkan 

tersebut diatur untuk disesuaikan dengan karakteristik plat cetak. Dengan 

menggunakan meja yang menggunakan lampu, mulailah proses pengaturan 

halaman demi halaman dilakukan. Jika dibuat film dengan warna separasi 

(CMYK), maka melalui proses ini akan dihasilkan 4 buah halaman film. 

Proses ini sering disebut dengan montase. Halaman Film yang sudah diatur 

tersebut, mulai digabungkan dengan halaman-halaman lain diatas selembar 

mika atau astralon dengan ukuran sesuai plat cetak yang digunakan, sehingga 

nantinya akan terjadi beberapa kumpulan halaman untuk masing-masing 

warna (cyan, magenta, yellow, black). Jika diperlukan, sebagai pelengkap 

dapat ditambahkan pula elemen kontrol cetak, seperti, tanda register, color 
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bar, tanda potong dan lipat. Proses inilah yang disebut dengan Computer to 

Film (CtF). Hasil proses montase inilah yang akan dikontak ke plat cetak. 

Dengan teknik CtF, hasil montase diteruskan ke pembuatan plat cetak. Proses 

selanjutnya adalah meletakkan tiap halaman montase tersebut ke atas 

selembar plat cetak, kemudian dilakukan penyinaran dengan menggunakan 

mesin Platemaker (pembuat plat cetak). Plat cetak dihasilkan dari proses 

vakum dan pencahayaan terhadap film selama 45 detik. Setelah dilakukan 

penyinaran, tahap terakhir adalah proses pencucian plat cetak (menggunakan 

mesin plate processor), menghilangkan dengan campuran cairan developer 

dan GOM sehingga terbentuk pola gambar di atas plat yang sesuai dengan 

film danhasil desain. Hasil akhir akan didapatkan beberapa plat cetak yang 

jumlahnya sesuai dengan banyaknya warna yang digunakan.  

Seiring perkembangan jaman, pekerjaan pembuatan film dan montase manual 

di atas meja layout dirasa menyita waktu yang banyak. Muncul kemudian 

teknologi Computer to Plate (CtP). Teknologi ini memotong alur kerja 

pembuatan film dengan imagesetter sampai kepada proses montase. Proses 

layout dan montase dilakukan langsung dengan aplikasi komputer. Hasil 

layout yang terbentuk di komputer ditransfer ke dalam bentuk file postscript, 

dan dikirimkan langsung ke mesin CtP atau yang disebut juga dengan 

platesetter. Plat cetak akan langsung dihasilkan melalui mesin CtP tersebut, 

dan siap untuk dikirimkan ke mesin cetak. 

 
Gambar 4.2 Plat Cetak 
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4. Cetak 

Dalam proses cetak SOR-M 1 warna terdapat lima unit utama yang digunakan 

dalam proses cetak yaitu: 

a. Roll Plat, sebuah roll berbentuk silinder yang berfungsi sebagai rumah 

plat. 

b. Roll Blanket, sebuah roll silinder yang berfungsi sebagai prantara atau 

peralihan tinta dari plat cetak menuju media yang akan diberi tinta. 

c. Roll Impression, sebuah roll berbentuk silinder yang berfungsi sebagai 

tempat peletakan bahan media yang diberi tinta cetak. 

d. Roll Tinta, sebuah roll silinder yang berfungsi sebagai media yang 

digunakan untuk memasukkan tinta cetak. 

e. Roll Air, tempat memberikan air untuk mengisi area non-image (area 

kosong yang tidak terkena area cetak atau tinta). 

 

 

Gambar 4.3 Roll Cylinder Blanket 

 

Plat cetak beserta bahan kertas yang telah siap pada proses pracetak tadi lalu 

dipasang dimesin cetak, dan ditempatkan diposisinya masing-masing 

berdasarkan fungsinya. Plat cetak dipasang diatas roll blanket yang terdapat 

diatas mesin, sedangkan bahan kertas dipasang pada tempat mendatar diantara 

roll blanket dan roll silinder impression dan tinta pun dipersiapkan pula pada 
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tempatnya sesuai warna yang diinginkan. Setelah plat cetak, bahan kertas, dan 

tinta siap atau terpasang, maka mesin pun dijalankan dan terjadilah proses 

cetak. Tinta masuk ke roll yang telah terpasang plat cetak, roll berputar diatas 

bahan kertas memindahkan naskah yang ada di plat cetak ke bahan kertas 

tersebut melalui tinta, dan kertas pun keluar satu persatu berisi naskah yang 

sudah jadi. 

5. Finishing 

Proses finishing adalah proses akhir pada setiap produksi. Adapun beberapa 

proses finishingyang dilakukan pada majalah dan slip setoran adalah: 

a. Proses potong atau sisir kertas, dengan tujuan untuk membagi beberapa 

kertas hasil cetak tadi menjadi beberapa bagian, atau bisa juga hanya 

sekedar untuk merapihkan kertas. 

b. Foil, membubuhi kertas dengan tulisan atau gambar mengkilat seperti 

warna emas, perak, biru, merah, dsb. 

c. Embossed, menghiasi kertas cetak dengan tulisan atau gambar, dimana 

hiasan tersebut berbentuk kertas yang timbul atau tenggelam akibat pres 

dari klise. 

d. Proses laminating gloss/doff, UV gloss/doff, spot UV, dsb. Kertas cetak 

tadi dilapisi dengan plastik mengkilat atau plastik buram/dop pada bagian 

luarnya sehingga menimbulkan kesan estetis tersendiri. 

e. Ponds, memotong kertas menjadi bentuk-bentuk tertentu akibat potongan 

pisau mesin pons.  

f. Lem, untuk menyambungkan atau menyatukan kertas cetakan. 

 

4.2 Pengolahan Data 

 Kerusakan pada mesin produksi tentunya akan menyebabkan turunnya 

jumlah cetak, tingginya angka kerusakan pada mesin SOR-M 1 warna menjadi 

pemicu turunnya produksi pada setiap bulannya. Berikut merupakan tabel data 

produksi mesin SOR-M 1 warna pada CV. Nusantara Mandiri. 
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Tabel 4.1 Data produksi selama bulan Agustus 2015 sampai Juli 2016 

Bulan Target Produksi Jumlah Cetak Penurunan Produksi 

Agu-15 68.000 66.534 1.476 

Sep-15 68.000 65.870 2.130 

Okt-15 68.000 65.435 2.565 

Nov-15 68.000 64.631 3.369 

Des-15 68.000 66.108 1.892 

Jan-16 68.000 66.355 1.645 

Feb-16 68.000 64.345 3.655 

Mar-16 68.000 66.130 1.870 

Apr-16 68.000 65.193 2.807 

Mei-16 68.000 66.083 1.917 

Jun-16 68.000 65.305 2.695 

Jul-16 68.000 66.102 1.898 

Total 816000 788.091 27.919 

(Sumber: pengolahan data, 2016) 

 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah produksi majalah yang 

dicetak setiap bulannya oleh CV. Nusantara Mandiri sebesar 68.000 eksemplar 

dengan total cetak 861.000 eksemplar setiap tahun dengan jumlah penurunan 

produksi yang berbeda-beda setiap bulannya. Selain itu dapat dilihat juga terjadi 

penurunan produksi, penurunan produksi ini disebabkan oleh kemampuan mesin 

SOR-M yang tidak maksimal karena kerap terjadi kerusakan komponen dalam 

mesin tersebut. Penurunan produksi tertinggi yaitu pada bulan Februari 2015 

sebesar 3.655 eksemplar dan yang terendah pada bulan Agustus 2015 sebesar 

1.476 eksemplar. Sedangkan jumlah target produksi mesin SOR-M 1 warna sama 

setiap bulannya karena adanya keterikatan kontrak antara perusahaan dan mitra 

kerja. Penurunan produksi tersebut terjadi karena banyaknya komponen-

komponen dari mesin SOR-M 1 warna yang rusak. Kerusakan komponen yang 

kerap terjadi selama proses produksi diantaranya adalah roll blanket, plat cetak 

dan bearing. 
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 Gambar 4.4 Contoh Rol Cyilider Blanket Botak Tampak Atas 

 

 
Gambar 4.5 Contoh Rol Cylinder Blanket Botak Tampak Samping 

 

Pada Gambar 4.4 terlihat roll silinder blanket botak karena usia pemakaian 

blanket yang terlalu lama sehingga bagian warna cetak terlihat tidak jelas atau 

kabur pada bagian warna yang seharusnya solid. 

 

4.3 Diagram Sebab-Akibat (Fishbone Diagram) 

 Diagram sebab-akibat atau Fishbone Diagram digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang menjadi kerusakan pada komponen mesin. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penyebab kerusakan 

komponen mesin dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Pekerja (People), yaitu pekerja yang terlibat langsung dalam menghasilkan 

suatu produk atau barang jadi. 

2. Bahan Baku (Material), komonen-komponen dalam menghasilkan suatu 

produk menjadi barang jadi. 
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3. Mesin (Machine), yaitu mesin-mesin dan berbagai peralatan yang 

digunakan seama proses produksi. 

4. Metode (Method), yaitu intruksi atau perintah kerja yang harus diikuti 

dalam proses produksi. 

Ada tiga jenis kegagalan komponen dalam produksi mesin SOR-M 1 

warna yang perlu ditangani, pertama katagori roll blanket botak, kain blanket 

lecet, bearing aus dan plat cetak tidak presisi. Sebagai alat bantu untuk mencari 

penyebab terjadinya kerusakan tersebut maka digunakan diagram sebab-akibat 

untuk mencari dan menelusuri masing-masing jenis kerusakan tersebut. 

a. Roll Blanket Botak 

 

Roll Blanket

Botak

Metode KerjaMetode Kerja

Mesin

Manusia

Roll tidak tahan panas

Tidak melakukan pengecekan terhadap

Roll blanket sebelum bekerja

Keceroboan dan kelalaian

dalam bekerja

Tidak adanya penjadwalan

pemberian Spare gum

Tekanan roll impresion

terlalu kuat

Material

Kualitas roll tidak sesuai

standar

Roll blanket mengeras

Tidak adanya SOP perawatan

 
Gambar 4.6 Fishbone Roll Blanket Botak 

 

 Dari Gambar 4.6 dapat dilihat ada 4 faktor yang menjadi pengaruh pada 

roll blanket botak yaitu manusia, mesin, metode kerja dan material. Adapun 

penjelasan tentang kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

 Faktor Manusia, yaitu operator tidak melakukan pengecekan terhadap 

roll blanket ketika memulai pekerjaan karena lalai. 

 Faktor Mesin, yaituroll blanket mengeras karena tekanan roll 

impression yang terlalu kuat. 

 Faktor Metode Kerja, yaitu tidak adanya penjadwalan pemberian spare 

gam karena tidak adanya SOP perawatan roll blanket. 
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 Faktor Material, yaitu roll tidak tahan panas karena kualitas roll tidak 

sesuai standar. 

b. Kain Blanket Lecet  

 

Kain Blanket

Lecet

Metode Kerja Manusia

Mesin

Gumpalan tinta kering menumpuk

Kecerobohan dan 

kelalaian operator
Pemasangan kain blanket

ke roll tidak tepat

Operator tidak mencuci

Kain blanket sesuai jadwal

Tinta terkontaminasi debu

pada saat proses cetak

Tidak adanya SOP perawatan

roll blanket 

Material

Tidak tahan terhadap tekanan

Kain blanket menyerap minyak

dari tinta

Kualitas kain blanket rendah

Penanganan bahan baku yang

kurang baik

 
Gambar 4.7 Fishbone Kain Blanket Lecet 

 

Dari Gambar 4.7 dapat dilihat ada 4 faktor yang menjadi pengaruh pada 

roll blanket botak yaitu manusia, mesin, metode kerja dan material. Adapun 

penjelasan tentang kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

 Faktor Manusia, yaitu kecerobohan dan kelalaian operator karena 

operator tidak mencuci kain blanket sesuai jadwal selain itu tidak 

adanya SOP perawatan kain blanket pada perusahaan tersebut. 

 Faktor Mesin, yaitu gumpalan tinta kering menumpuk karena tinta 

terkontaminasi debu kertas pada saat proses cetak yang menyebabkan 

cetakan menjadi kotor. Selain itu kemampuan kain blanket dalam 

menyerap tinta berkurang karena kain blanket terlalu banyak 

menyerap minyak dari tinta cetak. 

 Faktor Metode Kerja, yaitu pemasangan kain blanket ke roll silinder 

tidak tepat karena penanganan kain blanket yang kurang baik. 

 Faktor Material, yaitu kain blanket tidak tahan terhadap tekanan 

sehingga pori-pori kain tertutup yang mengakibatkan penyebaran tinta 
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tidak maksimal ke area cetak karena kualitas kain blanket yang 

rendah. 

c. Kategori Bearing Aus 

Bearing Aus

Manusia

Mesin

Metode

Tidak adanya pengecekan

berkala

Terjadinya pengikisan

Kurangnya pelumasan

Operator tidak rutin 

membersihkan bearing

Set-up bearing salah

Operator ceroboh 

Bearing terkontaminasi kotoran

Terjadinya korosi

Gambar 4.8 Fishbone Bearing Aus 

 

Dari Gambar 4.8 dapat dilihat ada 3 faktor yang menjadi pengaruh pada 

roll blanket botak yaitu manusia, mesin dan metode kerja. Adapun penjelasan 

tentang kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

 Faktor Manusia, yaitu set-up bearing salah karena kecerobohan 

operator. Selain itu operator tidak rutin dalam membersihkan bearing. 

 Faktor Mesin, yaitu terjadinya pengikisan karena bearing 

terkontaminasi kotoran. 

 Faktor Metode Kerja, yaitu tidak adanya pengecekan berkala yang 

dilakukan pihak perusahaan. 
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d. Plat Cetak Tidak Presisi 

Plat Cetak

Tidak Presisi

Manusia

Mesin

Metode

Penempatan layout salah

Pemahaman operator terhadap

Pemasangan plat kurang

Instruksi yang diterima

tidak jelas

Layout majalah miring atau tidak presisi

Getaran mesin terlalu kuat

Kurangnya pemeriksaan pada

saat set-up klem plat

Material

Plat cetak gampang terekspose

oleh material lain

Plat cetak tersimpan pada suhu

ruangan yang terlalu

tinggi

Putaran plat tidak maksimal

Bearing aus

 
Gambar 4.9 Fishbone Plat Cetak Tidak Presisi 

 

Dari Gambar 4.9 dapat dilihat ada 4 faktor yang menjadi pengaruh pada 

roll blanket botak yaitu manusia, mesin dan metode kerja. Adapun penjelasan 

tentang kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

 Faktor Manusia, yaitu kurangnya pemeriksaan pada saat set-up klem 

plat. Selain itu pemahaman operator terhadap pemasangan plat 

kurang. 

 Faktor Mesin, yaitu layout majalah miring atau tidak presisi karena 

getaran mesin yang terlalu kuat. Selain itu putaran plat tidak maksimal 

karena bearing aus. 

 Faktor Metode Kerja, yaitu penempatan layout salah karena instruksi 

yang diterima tidak jelas 

 Faktor Material, yaitu plat cetak gampang terekspose oleh material 

lain karena plat tersimpan pada suhu ruangan yang tinggi. 

 

4.4 Failure Mode and Effect Analysiss (FMEA) 

 FMEA dilakukan untuk menganalisa potensi kesalahan atau kegagalan 

dalam sistem dan potensi yang teridentifikasi akan diklarifikasikan menurut 

besarnya potensi kegagalan dan efeknya terhadap komponen mesin. Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan nilai RPN (Risk Potential Number), sehingga dari 
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nilai RPN yang tinggi tersebut segera dilakukan perbaikan terhadap potential 

cause, alat kontrol dan efek yang akan diakibatkan. Setelah melakukan 

pengamatan secara berkala, beberapa hal yang menjadi penyebab dari tidak 

efektifnya mesin SOR-M 1 warna yaitu roll blanket botak, kain blanket lecet, 

bearing aus dan plat cetak tidak presisi. 

FMEA worksheet diperoleh dari hasil pembahasan jenis dari failure mode 

yang ada pada mesin SOR-M 1 warna dan juga hasil dari wawancara dengan 

bagian produksi dan oprator. Berikut ini merupakan FMEA worksheet dari roll 

blanket, tinta berceceran, bearing aus dan berkarat, plat cetak. 
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Tabel 4.2 FMEA Mesin SOR-M 1 Warna Kategori Roll Blanket Botak 
Failure Mode and Effect Analysis 

Identifikasi Jenis 

Kegagalan (Potential 

Failure Mode) 

Komponen/ 

Proses 

Identifikasi Akibat Kegagalan 

(Potential Effect Of Failure) 
S 

Identifikasi Penyebab Kegagalan 

(Potential Cause Of Failure) 
O D RPN RANK 

Rol Blanket 

Botak 

Manusia Roll blanket kotor 

7 

Operator tidak melakukan 

pengecekan terhadap roll blanket 

sebelum memulai pekerjaan. 
6 5 175 2 

Mesin Roll blanket mengeras 
5 

Set-up untuk tekanan roll impression 

terlalu kuat 
6 5 150 3 

Metode Kerja Kebersihan dan daya renggang karet 

blanket berkurang 
7 

tidak adanya penjadwalan pemberian 

spare gum pada roll blanket 
7 6 294 1 

Material Roll blanket tidak tahan panas ketika 

suhu mesin meningkat 
5 

Kualitas roll yang digunakan tidak 

sesuai standar 
6 4 120 4 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

 

Tabel 4.3 FMEA Mesin SOR-M 1 Warna Kategori Kain Blanket Lecet 
Failure Mode and Effect Analysis 

Identifikasi Jenis 

Kegagalan (Potential 

Failure Mode) 

Komponen/ 

Proses 

Identifikasi Akibat Kegagalan 

(Potential Effect Of Failure) 
S 

Identifikasi Penyebab Kegagalan 

(Potential Cause Of Failure) 
O D RPN RANK 

Kain Blanket 

Lecet 

Manusia Pencucian kain blanket tidak sesuai 

jadwal 
8 

Kecerobohan dan kelalaian operator 

8 5 320 2 

Mesin Gumpalan tinta pada saat proses cetak 

menumpuk pada sudut roll 
5 

Tinta terkontaminasi debu pada saat 

proses cetak 
6 7 210 4 

Metode Kerja 
Pemasangan kain blanket tidak tepat 7 

Penanganan bahan baku yang kurang 

baik 
8 6 336 1 

Material Kain blanket tidak tahan terhadap 

tekanan roll blanket 
7 

Kualitas kain blanket rendah 
7 6 294 3 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 
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Tabel 4.4 FMEA Mesin SOR-M 1 Warna Kategori Bearing Aus 
Failure Mode and Effect Analysis 

Identifikasi Jenis 

Kegagalan (Potential 

Failure Mode) 

Komponen/ 

Proses 

Identifikasi Akibat Kegagalan 

(Potential Effect Of Failure) 
S 

Identifikasi Penyebab Kegagalan 

(Potential Cause Of Failure) 
O D RPN RANK 

Bearing Aus 

Manusia Set-up bearing salah 

6 

Operator terburu-buru dalam 

melakukan pekerjaan 
6 7 252 1 

Mesin Terjadi pengikisan dan korosi pada 

bearing 4 

Bearing terkontaminasi kotoran dari 

proses cetak dan kurangnya 

pemberian pelumasan 

5 6 120 3 

Metode Kerja Performance bering untuk mendukung 

perputaran roll cylinder tidak maksimal 
5 

Tidak adanya pengecekan berkala 

terhadap bearing 
4 7 140 2 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

Tabel 4.5 FMEA Mesin SOR-M 1 Warna Kategori Plat Cetak Tidak Presisi 
Failure Mode and Effect Analysis 

Identifikasi Jenis 

Kegagalan (Potential 

Failure Mode) 

Komponen/ 

Proses 

Identifikasi Akibat Kegagalan 

(Potential Effect Of Failure) 
S 

Identifikasi Penyebab Kegagalan 

(Potential Cause Of Failure) 
O D RPN RANK 

Plat Cetak 

Tidak Presisi 

Manusia Kurangnya pemeriksaan pada saat set-

up klem plat 
7 

Pemahaman operator terhadap 

pemasangan plat kurang 
5 5 175 2 

Mesin Layout majalah miring 
6 

Getaran mesin yang terlalu kuat pada 

saat proses berjalan. 
5 4 120 4 

Metode Kerja Penempatan layout salah 7 Instruksi yang diterima tidak jelas 6 5 210 1 

Material Plat cetak gampang terekspose oleh 

material lain 
5 

Plat cetak tersimpan pada suhu yang 

tinggi 
5 6 150 3 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 
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Berdasarkan FMEA yang telah diberikan pembobotan nilai, selanjutnya 

pada tahap ini dlakukan pengurutan nilai berdasarkan dari nilai tertinggi ke nilai 

terendah. Pengurutan nilai dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.6 Rekapitulasi FMEA Kategori Roll Blanket Botak 

No Komponen/Proses Akibat Kegagalan S O D RPN 

1 Metode Kerja 

Kebersihan dan daya 

renggang karet blanket 

berkurang 

7 7 6 294 

2 Manusia Roll blanket kotor 7 6 5 175 

3 Mesin Roll blanket mengeras 5 6 5 150 

4 Material 

Roll blanket tidak tahan 

panas ketika suhu mesin 

meningkat 

5 6 4 120 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

 Dari Tabel 4.6 dapat dilihat tingkat kegagalan tertinggi terjadi dari metode 

kerja karena kebersihan dan daya renggang karet blanket berkurang dengan nilai 

RPN sebesar 294. Sedangkan pada manusia karena roll blanket kotor dengan nilai 

RPN sebesar 175. Dari mesin terjadi kegagalan saat roll blanket mengeras dengan 

nilai RPN sebesar 150, sedangkan untuk material terjadi kegagalan saat roll 

blanket tidak tahan panas ketika suhu mesin meningkat dengan nilai RPN sebesar 

120. 

Tabel 4.7 Rekapitulasi FMEA Kategori Kain Blanket Lecet 

No Komponen/Proses Akibat Kegagalan S O D RPN 

1 Metode Kerja 
Pemasangan kain 

blankettidak tepat 
7 8 6 336 

2 Manusia Roll blanketkotor 8 8 5 320 

3 Material 
Kain blankettidak tahan 

terhadap tekanan roll 
7 7 6 294 

4 Mesin 

Gumpalan tinta pada saat 

proses cetak menumpuk 

pada sudut roll 

5 6 7 210 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

 Dari Tabel 4.7 dapat dilihat tingkat kegagalan tertinggi terjadi pada faktor 

metode kerja yang mengakibat kegagalan pemasangan kain blanket tidak tepat 

dengan nilai RPN sebesar 336. Dari faktor manusia yaitu roll blanket kotor 

dengan nilai RPN sebesar 320. Selanjutnya dari faktor material yang 
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mengakibatkan kain blanket tidak tahan terhadap tekanan roll dengan nilai RPN 

294. Faktor mesin yang mengakibatkan adanya gumpalan tinta pada saat proses 

cetak yang menumpuk pada sudut roll dengan nilai RPN sebesar 210. 

 Tabel 4.8 Rekapitulasi FMEA Kategori Bearing Aus 

No Komponen/Proses Akibat Kegagalan S O D RPN 

1 Manusia Set-up bearing salah 6 6 7 252 

2 Metode Kerja 

Perputaran bearing untuk 

mendukung perputaran 

roll cylinder tidak 

maksimal 

5 4 7 140 

3 Mesin 
Terjadi pengikisan dan 

korosi pada Bearing 
4 5 6 120 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

 Dari Tabel 4.8 dapat dilihat tingkat kegagalan tertinggi terjadi pada faktor 

manusia yang mengakibatkan set-up bearing salah dengan nilai RPN sebesar 252. 

Kemudian dari faktor metode kerja yang mengakibatkan perputaran bearing untuk 

mendukung perputaran roll cylinder tidak maksimal dengan nillai RPN 140. Dari 

faktor mesin yang mengakibatkan terjadinya pengikisan dan korosi terhadap 

bearing dengan nilai RPN sebesar 120. 

Tabel 4.9 Rekapitulasi FMEA Kategori Plat Cetak Tidak Presisi 

No Komponen/Proses Akibat Kegagalan S O D RPN 

1 Metode Kerja Penempatan layout salah 7 6 5 210 

2 Manusia 
Kurangnya pemeriksaan 

pada saat set-up klem plat 
7 5 5 175 

3 Material 
Plat cetak gampang 

terekspose oleh material 
5 5 6 150 

4 Mesin Layout majalah miring 6 5 4 120 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat tingkat kegagalan tertinggi terjadi pada faktor 

metode kerja yang mengakibatkan penempatan layout salah dengan nilai RPN 

sebesar 210. Kemudian dari faktor manusia yang mengakibatkan kurangnya 

pemeriksaan pada saat set-up klem plat dengan nilai RPN sebesar 175. Lalu dari 

faktor material yang mengakibatkan plat cetak gampang terekspose oleh material 

lain dengan nilai RPN sebesar 150. Selanjutnya faktor mesin yang mengakibatkan 

layout majalah miring dengan nilai RPN sebesar 120. 
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Berdasarkan pengurutan nilai RPN yang didapatkan dari komponen atau 

proses mesin, material, metode kerja dan manusia yang mempunyai tingkat 

kegagalan mayor dan mempunyai peran penting dalam percetakan majalah di CV. 

Nusantara Mandiri. Dampak yang ditimbulkan dari keempat komponen tersebut 

sangat berpengaruh besar terhadap penurunan performance mesin SOR-M 1 

warna dalam mencetak majalah yang berada diluar batas toleransi berdasarkan 

nilai severity dan jumlah komponen yang mengalami kegagalan tertinggi. 

Hal ini menandakan bahwa pada mesin SOR-M 1 warna dalam 

memproduksi majalah terdapat mode kegagalan yang harus dilakukan perbaikan. 

Perbaikan yang dilakukan untuk keempat jenis proses atau komponen tersebut 

dilakukan berdasarkan penyebab-penyebab kegagalan yang telah dianalisis 

berdasarkan Failure Mode and Effect Analysiss (FMEA) sehingga diketahui 

permasalahan yang terjadiuntuk dilakukannya perbaikan. 

 

4.5 Usulan Perbaikan 

 Berbagai cara dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan saat 

proses produksi berjalan dan dapat menghambat kelancaran saat proses produksi 

tersebut dilakukan. Ada 4 faktor kegagalan dari proses produksi yang perlu 

ditangani yaitu roll blanker botak, kain blanket lecet, bearing aus dan plat cetak 

tidak presisi.Tindakan perbaikan atau usulan yang diberikan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 Usulan Perbaikan Roll Blanket Botak 
Failure Mode And Effect Analysis 

Komponen/

Proses 
RPN Rank Usulan Perbaikan 

Metode 

Kerja 
294 1 

1. Menjaga tingkat kekerasan atau kelembutan roll blanket 

dengan mengecek permukaan blanket. Blanket yang baik 

yaitu blanket yang mempunyai tingkat kekerasan yang 

tinggi. 

2. Menetapkan SOP perawatan dasar (standar dalam 

pembersihan dan pelumasan) yang mudah dimengerti oleh 

operator. 

3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja operator yang 

selanjutnya akan dilakukan penerapan sanksi yang lebih 

tegas terhadap operator yang kurang disiplin serta 

memberikan program pelatihan yang lebih efektif untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan operator 

dalam bekerja 
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Tabel 4.10 Usulan Perbaikan Roll Blanket Botak (lanjutan) 
Failure Mode And Effect Analysis 

Komponen/

Proses 
RPN Rank Usulan Perbaikan 

Manusia 175 2 

1. Melakukan pengecekan pada roll blanket sebelum dan 

setelah bekerja secara teratur dan mencuci roll blanket 

secara teratur menggunakan cairan yang telah ditetapkan 

sesuai peraturan perusahaan. 
2. Dilakukan pencatatan secara berkala pada setiap kegiatan 

pembersihan roll blanket selain itu memperhatikan tekanan 

roll cyilinder sesuai ketahanan blanket. 

Mesin 150 3 

1. Memeriksa dengan menyeluruh dan teratur bagian 

komponen mesin terutama roll blanket dengan benar. 
2. Diperlukan pencatatan secara berkala pada setiap kegiatan 

set up mesin yang diakukan. Pelaksanaan dari masing-

masing set-up tersebut dapat dilakukan dengan 

memperhatikan pertimbangan kondisi komponen. Hal ini 

sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan 

komponen. 

Material 120 4 

1. Menggunakan roll blanket dengan kualitas baik agar roll 

blanket mampuan menahan dan memiliki daya tekan yang 

maksimal terhadap beban yang diberikan. 

2. Memilih roll blanket sesuai dengan kebutuhan cetak dan 

kertas yang digunakan, karena salah dalam pemilihan roll 

berdampak pada transfusi tinta. 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

Tabel 4.11 Usulan Perbaikan Kain Blanket Lecet 
Failure Mode And Effect Analysis 

Komponen/

Proses 
RPN Rank Usulan Perbaikan 

Metode 

Kerja 
336 1 

1. Melakukan pemasangan kain blanket sesuai prosesdurnya 

diantaranya karet sintetis dengan ketebalan 0,4-0,5 mm 

sebagai lapisan atas. 

2. Pemilihan benang yang terbuat dari kapas pilihan yang 

dijalin dengan kuat dan mampu menahan tekanan 

bentangan roll cylinder blanket. 
3. Diperkuat dengan karet elastis yang berfungsi untuk 

menghubungkan atau menyatukan lapisan 
4. Menggunakan bahan yang sesuai dengan ketentuan dalam 

pencucian kain blanket yaitu blanket clener. 

Manusia 320 2 

1. Permukaan blanket harus redup, pori-pori pada permukaan 

kain blanket harus tetap terbuka mudah menerima dan 

melepaskan tinta. 

2. Kemungkinan mengembang sangat kecil dan memiliki 

kerataan diseluruh permukaannya agar debu kertas tidak 

mudah menempel dan menyerap terlalu bnyak tinta cetak. 

3. Roll blanket tahan terhadap cairan pencuci yang digunakan. 

Material 294 3 

1. Penyimpanan blanket harus diletakkan mendatar dan setiap 

lembar kain blanket diberi pembatas. Ruangan 

penyimpanan harus kering dengan suhu 15°c – 20°c dan 

bebas dari cahaya langsung, pengaruh air dan lembab.  

2. Menggunakan pembersih kain blanket yang tepat yaitu 

blanket clener sesuai takaran yang telah ditentukan. 
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Tabel 4.11 Usulan Perbaikan Kain Blanket Lecet (lanjutan) 

Failure Mode And Effect Analysis 

Komponen/

Proses 
RPN Rank Usulan Perbaikan 

Mesin 210 4 

1. Menyesuaikan tekanan dengan kekenyalan kain karet, kain 

karet lunak dengan kekenyalan 65°–70° shore, digunakan 

untuk cetak blok. 

2. Kain karet sedang dengan kekenyalan 70°–75° shore, 

digunakan untuk permukaan kasar. 

3. Kain karet keras dengan kekenyalan 75° shore, untuk 

mencetak teks dan raster. 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

Tabel 4.12 Usulan Perbaikan Bearing Aus 

Failure Mode And Effect Analysis 
Komponen/

Proses 
RPN Rank Usulan Perbaikan 

Manusia 252 1 

1. Pengecekan bearing pada saat memulai dan mengakhiri 

pekerjaan agar kondisi bearing tetap bersih selain itu juga 

mencegah bearing terkontaminasi benda asing seperti debu 

dan kotoran. 
2. Bersihnya bearing tentunya membantu memaksimalkan 

perputaran roll cyilinder blanket sehingga perpindahan tinta 

semakin maksimal. 
3. Pemasangan bearing dengan benar yaitu tidak terlalu kuat 

dan tidak terlalu longgar, selain itu menyesuaikan bearing 

yang digunakan dengan beban yang akan diberikan. 

Metode 

Kerja 
140 2 

1. Pemberian pelumas yang terjadwal dan jenis pelumas yang 

tepat pada bearing serta pemberian grease secukupnya. 

2. Pemasangan bearing sesuai dengan peralatan yang 

digunakan. 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

Tabel 4.13 Usulan Perbaikan Plat Cetak Tidak Presisi 

Failure Mode And Effect Analysis 
Komponen/

Proses 
RPN Rank Usulan Perbaikan 

Metode 

Kerja 
210 1 

1. Posisi plat cetak tidak lebih dari batas toleransi yang 

ditetapkan 

2. Letakkan plat pada mesin cetak harus sesuai dan sejajar. 

3. Mempersiapkan fountain dan tinta sebelum plat 

dimasukkan 

Manusia 175 2 

1. Pengecekan klem plat pada saat pemasangan plat ke roll 

cylinder 

2. Mengatur tekanan cyilinder blanket sesuai ketetapan 

perusahaan agar performance plat dalam melepaskan tinta 

baik 

3. Menetapkan SOP perawatan dasar (standar dalam 

pembersihan dan pelumasan) yang mudah dimengerti oleh 

operator. 
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Tabel 4.13 Usulan Perbaikan Plat Cetak Tidak Presisi (lanjutan) 

Failure Mode And Effect Analysis 

Komponen/

Proses 
RPN Rank Usulan Perbaikan 

Material 150 3 
1. Menyimpan plat pada ruangan yang bersih dan tidak 

lembab. 

Mesin 120 4 

1. Mengatur kecepatan mesin sesuai ketepan penggunaan 

mesin yaitu 5.000 sph 

2. Menggunakan plat dengan panjang 770x1030 dengan tebal 

plate 0,15-0,5 untuk cetak majalah. 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 

 

4.6 Langkah Kerja Pengoprasian Mesin SOR-M 1 Warna 

Berikut langkah kerja pengoprasian mesin SOR-M 1 warna yang dapat 

membantu operator untuk membiasakan melakukan perawatan mandiri terhadap 

mesin produksi mereka sendiri. Berikut ini merupakan tabel langkah pengoprasian 

cetak mesin SOR-M 1 warna. 

Tabel 4.14 Langkah Kerja Pengoprasian Mesin SOR-M 1 Warna 

No Langah Kerja Proses 

1. Persiapan 
    Mempersiapkan perlengkapan alat dan bahan untuk 

    mencetak 

2. Membuat Plat Cetak 

1. Membuat desain gambar cetak dikomputer, ukuran 

sesuai dengan ukuran cetak, mode warna CYMK dan 

resolusi gambar 300 dpi. 

2. Hasil desain yang telah telah dibuat akan dimasukkan 

ke mesin repro untuk ditata pada plat cetak 

alumunium. 

3. Press plat menggunakan mesin pres hingga vakum. 

4. Setelah sinari plat menggunakan lampu neon selama 

5-10 menit. 

5. Rendam plat menggunakan cairan develop. 

6. Angkat plat lalu buka filem yang masih menempel 

pada plat. 

7. Plat cetak siap untuk naik cetak. 

8. Cek kembali hasil plat yang telah dibuat sebelum naik 

cetak. 

3. 
Persiapan komponen unit 

pemasukan 

1. Siapkan kertas cetak, tempatkan pada meja penumpuk 

kertas diunit pemasukan. 

2. Penempatan kertas kiri dan kana distel, posisi kertas 

berada ditengah meja penumpuk kertas. 

3. Blok penahan kertas, sikat pemisah kertas, plat 

pemisah kertas, angin penghembus kertas, staple 

tester/kaki penginjak kertas distel sesuai dengan posisi 

kertas pada meja penumpuk kertas diunit pemasukan. 

4. Menyetel double sheet detector dengan cara mengatur 

jarak antara dua roda dan kemudian disesuaikan 

dengan kertas yang akan dicetak dalam kondisi dilipat  

menjadi dua. 
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Tabel 4.14 Langkah Kerja Pengoprasian Mesin SOR-M 1 Warna (lanjutan) 

No Langah Kerja Proses 

3. 
Persiapan komponen unit 

pemasukan 

5. Menyetel ban penghantar kertas, bagian-bagian 

penahan kertas, roda sikat dan roda karet di meja. 

6. Stel penempat depan dan samping. 

7. Lakukan percobaan transportasi kertas. 

4. 
Pesiapan komponen pada 

unit pembasahan 

1. pasang roll-roll air pada unit pembasahan, isikan air 

pembasah dengan PH 5-6,5. 

2. Pemasangan roll 1 (arah serat kekiri), roll 2 (arah serat 

kekanan) 

3. Persiapkan air pembasah dengan menentukan suhu air 

10-15oC. 

5. 
Persiapan komponen unit 

pencetakan 

1. Posisi kepala plat dipasang pada klem penjepint plat 

bagian kepala pada silinder plat. 

2. Siapkan lembar bantalan berupa astralon dibelakang 

plat. 

3. Putar silinder plat secara perlahan dengan tombol 

inching sehingga plat masuk dan keluar pada bagian 

ekor yang kita pegang. 

4. Kunci plat pada bagian ekor pada klem penjepit plat 

bagian ekor di silinder plat. 

5. Cuci plat dengan plat cleaner atau wash bensin 

menggunakan spon. 

6. Cuci blanket dengan air menggunakan spon. 

6. 
Persipan komponen unit 

penintaan 

1. Mempersiapkan tinta cetak dan memasukkannya ke 

bak tinta pada unit penintaan. 

2. Meratakan tinta pada roll-roll unit penintaan dengan 

cara menjalankan mesin. 

3. Atur skala perputaran bak roll tinta sesuai kubutuhan 

tinta. 

4. Menyetel pisau bak tinta sesuai dengan kebutuhan bak 

tinta. 

5. Jalankan mesin, unit pembasahan diaktifkan sehingga 

terjadi pembasahan pada bagian plat (bagian tidak 

mencetak), atur skala perputaran rol bak sesuai 

kebutuhan. 

6. Aktifkan unit penintaan sehingga terjadi kontak antara 

roll plat tinta dan plat pada silinder plat. 

7. Nyalakan kompresosr mesin. 

7. 
Persiapan komponen unit 

pemasukan 

1. Aktifkan bagian unit prmasukan untuk transportasi 

kertas, amati jalannya kertas pada saat berhenti di 

penepat samping dan penepat depan. 

2. Lakukan cetak coba, pancing cetak pertama dengan 

kertas cetak coba kurang lebih 1 lembar dan mencetak 

1 kertas bahan. 

3. Menganalisa hasil cetak coba, perubahan-perubahan 

apa saja yang perlu dilakukan. 

4. Untuk register cetak lakukan penyetelan dari 

penempat samping dan depan atau dari posisi penarik 

plat pada silinder plat (jika jarak tidak melebihi 5mm) 

jika jarak  yang akan dicapai sudah melebihi dari 5mm 

maka perubahan dilakukan dengan cara mengubah 

posisi silinder plat. 
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Tabel 4.14 Langkah Kerja Pengoprasian Mesin SOR-M 1 Warna (lanjutan) 

No Langah Kerja Proses 

7. 
Persiapan komponen unit 

pemasukan 

5. Untuk kestabilan warna perhatikan proof cetak atau 

color key yang ada apakah sudah mencapai sesuai 

dengan hasil yang diinginkan, 

6. lakukan penyetelan pada unit penintaan atau pada unit 

pembasahan. 

7. Perhatikan kebersihan cetak, karena cetak akan 

dicetak bolak-balik. 

8. Pencetakan dimulai dari warna cyan, magenta, yellow 

dan black (CMYK). 

9. Untuk pencetakan warna cyan, posisi atau register 

cetak adalah dimana cetakan atau image harus berada 

pada posisi tengah kertas. 

10. Untuk warna magenta, yellow dan black hanya tinggal 

dipaskan dengan past crist warna cyan atau warna 

harus masuk dan menumpuk pada warna sebelumnya. 

8. 

Persiapan komponen unit 

pengeluaran atau 

pembersihan 

1. Setelah proses cetak, plat dibersihkan dengan bensin 

menggunakan spon. 

2. Plat yang sudah dicetak diberikan lapisan gom agar 

tidak teroksidasi. 

3. Roll blanket dicuci dengan bensin menggunakan spon. 

4. Untuk mengatur kekenyalan roll agar tetap terjaga, 

gunakan spare gum. 

5. Untuk pergantian warna makan dilakukan pencucian 

mesin, angkat sisa-sisa tinta pada bak tinta, kemudian 

pasang pada tempatnya, jalankan mesin perlahan 

sambil membersihkannya dengan bensin pada roll-roll 

tinta , matikan unit pembasahan pada saat pencucian 

plat. 

9. Quality Control 

6. Melakukan analisa hasil cetakan dan menyortir hasil 

cetakan. 

7. Membuat laporan hasil produksi. 

(Sumber: Pengolahan Data, 2016) 


