PELATIHAN KEMASAN

MAKSUD
Definisi pengemasan secara sederhana adalah sarana yag membawa produk dari produsen ke
tempat pelanggan atau pemakai dalam keadaan yang memuaskan.
Bahan kemasan harus memiliki beberapa sifat komersial agar dapat difungsikan dengan baik,
yang antara lain : (1) Harus dapat mewadahi produk; (2) Harus dapat melindungi produk; (3)
Harus dapat menjual produk dan (4) Biaya-biaya bahan pengemasan tersebut ditinjau secara
kesluruhan adalah wajar dan otomatis
TUJUAN
Tujuan pelatihan ini adalah untuk :
1. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peserta tentang kemasan.
2. Agar para peserta mengatahui fungsi, kegunaan dan jenis kemasan yang dapat diterapkan
pada produknya.
3. Dapat memilih dan menghitung biaya pengemasan sesuai dengan kebutuhaanya.
4. Dapat menerapkan kemasan yang sesuai dengan produk, waktu, tempat dan biayanya.
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KEMASAN FLEXIBLE
Ruang Lingkup
Dalam pembahasan kemas flexible, akan mencakup definisi,
klasifikasi, bahan yang digunakan, proses dalam bidang kemas flexible
dan beberapa contoh popular dalam pengaplikasian kemas flexible.
Definisi :
Kemas fleksibel adalah suatu bentuk kemasan yang bersifat fleksibel
yang dibentuk dari aluminium foil, film plastik, selopan, film plastik
berlapis logam aluminium (metalized film) dan kertas dibuat satu lapis
atau lebih dengan atau tanpa bahan thermoplastic maupun bahan
perekat lainnya sebagai pengikat ataupun pelapis konstruksi kemasan
dapat berbentuk lembaran, kantong, sachet maupun bentuk lainnya.
Pemasaran kemasan ini akhir-akhir ini menjadi popular untuk
mengemas berbagai produk baik padat maupun cair. Dipakai sebagai
pengganti kemasan rigid maupun kemas kaleng atas pertimbangan
ekonomis kemudahan dalam handling.
Bahan baku yang digunakan :
Biasanya bahan yang digunakan sebagai bahan utama dalam
pembuatan kemas flexible adalah antara lain film plastic, selopan,
aluminium foil dan kertas. Untuk memenuhi fungsinya dengan baik
film plastik dan aluminium foil dan kertas dalam berbagai kombinasi
dibentuk sebagai multi layer dan diextrusion dengan resin plastik,
polyethilen, polypropylene, eva, dan lain sebagainya, sehingga
menjadi satu kesatuan ataupun dilaminasi dengan adhesive tertentu.
Kombinasi dari berbagai material tersebut, akan memberikan kemasan
yang lebih sempurna dari prosuk tersebut. Dapat disimpulkan bahwa
bahan yang digunakan adalah sebagai berikut :
Bahan Utama

: film plastik, selopan, aluminium foil, metalized film,
kertas dan sebagainya.
Bahan Pengikat : perekat/adhesive dan extrusion dari bahan
Thermoplastic
Bahan Penolong : antara lain tinta dan solven
Bahan utama :
Kertas
Bahan baku kertas cukup banyak digunakan dalam kemasan fleksibel,
merupakan salah satu material essensial. Untuk masa mendatang,

demi untuk orientasi akrab lingkungan, maka pemakaian kertas
dibidang kemas fleksibel akan meningkat.
Ada berbagai macam jenis kertas yang dikenail, dengan sifat tertentu
dan dengan aplikasi tertentu. Kertas dibagi dua dalam klasifikasi yang
luas, ialah cultural papers atau fine paper dan industrial paper atau
coarse papers.
Cultural paper : antara lain printing paper, litho paper, artpaper dan
lain-lain.
Industrial paper : antara lain kraft paper, manila paper, glassine
paper, grease-proof paper dan lain-lain.
Untuk keperluan kemas fleksible, selain menggunakan kertas industri
seperti kraft paper dan glassine paper juga digunakan cultural paper,
seperti litho paper dan art paper. Kraft paper, karena sifatnya yang
kuat, banyak digunakan dibidang kemas fleksible, terutama sebagai
shopping bag.
Kertas kraft digunakan juga pada pembuat multi wall shipping bag,
kertas yang banyak juga digunakan untuk kemas fleksibel adalah
glassine dan grease proof paper. Penampilan dan sifat yang khusus
dari kertas ini, bukan karena penambahan aditif, tetapi karena sifat
dari pulp yang dipakai.
Aluminium Foil
Aluminium foil menempati posisi yang penting dalam produk kemas
fleksibel karena memiliki barriers yang memuaskan dan penampilan
yang baik. Foil yang biasa digunakan dengan ketebalan antara 6
mikron sampai dengan 150 mikron baik soft temper maupun hard
temper. Soft maupun hard temper, tergantung dari komposisi dari
alloy dan treatment terhadap foil tersebut.
Umumnya untuk kepentingan kemas fleksibel foil yang digunakan
tebalnya kurang dari 25 mikron. Namun demikian untuk keperluan
tertentu dengan contoh yang lebih tebal aluminium foil yang soft
temper akan mudah membentuk dead-fold, dan tidak mudah kembali,
dan bisa dibentuk menurut keinginan.
Foil adalah tak berbau, tak ada rasa, tak berbahaya dan hygienis, tak
mudah membuat pertumbuhan bakteri dan jamur. Karena harganya
yang cukup mahal, maka aplikasi dari aluminium foil sekarang ini
banyak disaingi oleh metalized aluminium film. Coating yang sangat
tipis dari aluminium, yang dilaksanakan di ruang vacuum, hasilnya
adalah suatu produk yang ekonomis dan kadang-kadang fungsinya
dapat menyaingi aluminium foil, dalam aplikasi kemas fleksibel dan

memiliki proteksi yang cukup baik terhadap cahaya, moisture dan
oksigen.
Film
Pada umumnya dimaksud antara lain aplikasi kemas fleksibel adalah
film plastik, tetapi selopan film walaupun tidak berbuat dari plastik
dikelompokkan dalam film plastik. Foil didefinisikan sebagai bahan
yang dibuat dari cellophane dan berbagai macam thermoplastic resin.
Film dapat dibuat dari berbagai macam cara dan proses, yang
kemudian dicoating, treatment atau laminasi untuk mendapatkan
produk dengan berbagai sidat fisik, kimia, mekanis maupun elektrikal.
Sifat tertentu dari film seperti keuletannya dapat diperoleh memakai
orientasi dan stretching. Film banyak digunakan, karena sifat barrier
dan daya tahan terhadap bahan kimia. Moisture atau transimisi gas
permeability adalah sifat yang utama yang menjadi pertimbangan
dalam aplikasi packaging. Dalam aplikasi tertentu daya tahan minyak
dan gemuk juga diperlukan beberapa produk terutama food,
membutuhkan pengendalian transimisi dari gas oksigen dan
karbondioksida.
Produk seperti kopi, the, potato chip mempersyaratkan gas barrier
yang baik, sedang tomato segar, kubis dan lain-lain produk yang
memerlukan kegiatan pernapasan, mensyaratkan film yang permeable
yang bisa melepas gas karbondioksida ketika terjadi proses
pernafasan.
Daya tahan terhadap perembesan uap air dan permeable gas dari
suatu film dapat dikurangi dengan meningkatkan ketebalan film
tersebut, atau dengan cara coating dengan bahan lain, atau dilaminasi
dengan film lain atau foil.
Sifat fisik dan kimiawi yang penting dan diperhitungkan dalam
menseleksi sesuatu produk ialah berat jenis, tensile strength, burst
strength, impact strength dan stiffness.
Disamping sifat diatas, yang perlu diperhatikan juga adalah
dimensional stability, resisten terhadap sinar UV, heat seal range
flameability, machine ability, gloss dan transparansi. Dan printability
adalah penting dalam aplikasi packaging. Selopan dalam bentuk nitro
cellulose atau polymer coated dan coated lainnya agak mudah dicetak.
Sedang yang lain memerlukan perlakuan khusus dalam proses
printing.
Polyolefin agar mudah dicetak setelah diadakan proses corona
treatment, nylon, dan polyester bisa dicetak dengan mudah tetapi
memerlukan tinta khusus. Film yang digunakan dalam packaging

disebut juga polymer, yang memiliki molekul yang panjang yang
terkadang merupakan gabungan dari monometer antar 1.000 sampai
dengan 2.000 unit.
Proses polymerisasi bisa terjadi diatas seperti proses pada pembuatan
selopan. Sedang untuk film plastik disebut juga polymer sintesa.
Dalam proses ini molekul kecil, yang disebut monometer bergabung
bersama menjadi rantai panjang yang kemudian disebut polymerisasi.
Proses pembuatan film dari resin melalui beberapa tahap, ada yang
sederhana ada yang agak kompleks. Langkah yang ditempuh adalah
sebagai berikut :
Polymer feeding – melting – mixing – metering – filtration.
Proses pengerjaan berbeda-beda tergantung karakteristik dari tiap
resin yang dipakai.
Produksi dari plastik film lebarnya biasanya adalah uniform, sifat fisik
yang stabil, bebas dari gelembung dan warna yang tidak diinginkan.
Proses bisa dilaksanakan dalam alat yang sederhana ataupun alat
yang canggih. Beberapa contoh dalam pembuat film plastik dapat
diuraikan sebagai berikut :
Calendaring
Proses ini banyak dipakai pada pembuatan PVC dan polyurethane film.
Merupakan suatu proses yang continuous extrusion operation
dilaksanakan melalui sepasang roll yang cylindris.
Blown-Bubble Extrusion Process
Merupakan suatu extrusion proses yang banyak digunakan pada
pembuatan polyethylene dan polypropylene film. Film diextrude keatas
melalui suatu tube, yang didinginkan oleh udara yang ditiupkan,
tubulais film digulung dalam roll dislit dan dipisahkan.
Flat Film Extrusion Process
Polymer diextruder melalui suatu flat die, kesuatu chill roll yang
kemudian secara cepat mendingin. Process ini disebut extrusion
casting, dan film yang dihasilkan disebut cast film. Kekurangan film
yang melalui proses ini hanya ditarik pada suatu arah, dan machine
ability kurang baik terutama pada transverse direction.
Film Orientation
Film tertentu bisa diperbaiki sifatnya dengan cara orientasi pada
temperature yang dikontrol. Hasilnya adalah film yang kualitasnya
lebih baik.

Selofan
Selofan adalah cellulose film yang dibuat dari pulp. Alkali cellulose
direaksikan dengan carbon disulfide dan dilarutkan dalam caustic soda
untuk mendapatkan viscose, dan kemudian melalui beberapa proses
didapatkan selofan film.
Film bisa digunakan dalam bentuk plastik ataupun dicoated dengan
berbagai macam bahan untuk mendapatkan beberapa sifat yang
diperoleh untuk aplikasi tertentu. Selofan bisa melangsungkan sinar
UV, oleh sebab itu untuk UV sensitive produk, menggunakan selofan
yang berwarna. Selofan mempunyai sealing range yang lebar.
Polyethylene Film
Film ini banyak digunakan dalam pengemasan dibanding film lainnya,
oleh karena harganya termurah dibandingkan transparan film lainnya,
daya chemical resistantnya cukup baik, serta cukup memiliki daya
tahan terhadap uap air, tetapi daya tahan terhadap penetrasi dari gas
kurang baik.
Permukaan dari polyethylene adalah non polar, sehingga tidak mudah
dicetak. Untuk ini sebelum dicetak diadakan corona treatment agar
bisa tinta melekat, karena sifatnya tidak berwarna berbau, banyak
digunakan untuk kemasan makanan dan obat. Dikenal adanya High
Density Polyethylene – HDPE dan LDPE atau Low density Polyethylene.
Polypropylene Film
Dibuat melalui blown extrusion ataupun casting proses PP film dapat
dibuat oriented ataupun tidak oriented. Biaxially oriented PP film
memberikan yield yang terbesar dibanding film lainnya. Copolymer PP
film bisa membuat film dengan heat sealability dan machineability
yang baik. Coated film bisa dibuat dengan lapisan polyethylene atau
laquer.
PP film mempunyai resistance atau yang lebih atas penetrasi gas dan
uap air dibanding PE film. Disamping film yang tersebut diatas cukup
banyak dikenal beberapa film lainnya dalam aplikasi dari kemas
fleksibel. Polystyrene film, film dibuat melalui stretching dalam suatu
suhu yang dikontrol untuk mendapatkan produk yang sesuai dalam
aplikasi kemasan fleksibel.
Polivinil Chloride Film
PVC dapat dibuat melalui coating atau blown extrusion. Beberapa
formulasi dari PVC bisa digunakan untuk aplikasi makanan, tetapi
perlu testing yang teliti untuk mendapatkan food grade standard.

Selain itu dikenal adanya nylon film, polyester film mempunyai daya
tahan yang lebih baik terhadap temperatur. Banyak digunakan untuk
boiling bag atau retort bag dalam aplikasi kemasan.
Peningkatan Kemas Fleksibel
Lembaran film yang akan digunakan sebagai bahan kemasan, diikat
dengan jalan extrusion coating maupun laminasi. Lapisan dibaut
menjadi heat sealable, dapat disatukan dengan bagian lain, kemudian
ditutup dan terjadilah perlindungan terhadap produk yang terdapat
didalamnya.
Proses penutupan/pengemasan bisa dilaksanakan secara manual, semi
manual ataupun secara masinal. Film yang akan digunakan
pengikatannya dibantu melalui coating ataupun laminasi.
Coating adalah proses untuk meningkatkan sifat proteksi dari film
yang digunakan terhadap uap air, gas dan lain-lain sehingga bahan
yang digunakan untuk coating bisa thermoplastic ataupun bahan
sintetis seperti laquer.
Proses pengikatan yang terjadi pada dua permukaan secara bersama,
memiliki dua prinsip mekanis yang berbeda. Bila permukaan film agak
porous, maka media cair akan mengadakan penetrasi kepada substrat,
dan terjadi pengisian oleh adhesive yang bermolekul panjang. Terjadi
ikatan fisik antara kedua material tersebut. Cara ini disebut sebagai
physical adhesive atau mechanical adhesive. Bila permukaan dari film
adalah rata, dan permukaannya tidak dapat tembus, maka mekanisme
pengikat agak berlainan. Maka kekuatan pengikat tergantung dari
molekul adhesive dan biasanya disebut specific adhesive. Yang paling
popular dalam aplikasi kemasan adalah extrusion coating dan hotmelt
coating.
Extrusion proses adalah pengikatan thermoplastic material selaras
dalam keadaan cair keatas substrate. Dalam proses ini yang banyak
digunakan sebagai media adalah LDPE. Selain dengan coating proses,
pengikat dilaksanakan proses laminasi. Dikenal adanya wet laminasi
dan dry laminasi serta solven free process.
Dalam proses dry laminasi, maka bonding process diaplikasikan pada
lembaran film dan dikeringkan sebelum disatukan melalui tekanan dan
panas.
Yang perlu mendapat perhatian dalam proses pengikatan ini adalah
heat seal strength. Kekuatan seal tersebut, bisa terjadi segera diikat
selagi panas, atau bisa juga ditunggu beberapa saat sampai produk
tersebut dingin. Kekuatan seal yang terjadi pada saat masih panas
tersebut disebut hot tack. Hot Tack amat penting bila pengisian
terhadap produk yang agak berat, ataupun pemakaian mesin

pengisian yang vertical. Ikatan antara lapisan dari multi layer film,
kekuatannya disebut bonding strength.
Label dan Tape
Label dan tape merupakan produk dari kemas fleksibel. Label
merupakan bagian penting dari sesuatu kemasan. Tujuan utama dari
label adalah untuk identifikasi nama dari sesuatu produk kuantitas dari
produk dan nama dari produsen. Sebagai tambahan dapat dijelaskan
bahwa label dapat menjelaskan bahan penting yang terdapat dalam
produk juga dapat dijelaskan handling terhadap produk supaya tidak
mudah rusak.
Peran label sekaligus sebagai sarana iklan dan sales promosi. Nilai jual
dari sesuatu produk dapat ditingkatkan beberapa kali lipat sebagai
akibat dari disain yang tepat dari sesuatu label. Proses aplikasi dari
label, berarti melaksanakan fungsi komunikasi dari kemasan, dimana
isinya dapat diidentifikasi, dan konsumen dirangsang untuk membeli,
serta melalui sarana ini dapat diadakan penalaran tentang ketentuan
bahan dan perlindungan terhadap konsumen dipatuhi atau tidak.
Dalam beberapa kasus label dari sesuatu produk dapat dipalikasikan
langsung pada wadahnya, melalui printing proses, screen printing, hot
stamping maupun in mould label. Namun dalam pembahasan ini akan
lebih dititik beratkan pada label yang lepas yang dalam segala bentuk
kemudian diaplikasikan pada wadah ataupun kantong.
Label bisa diperoleh dalam beberapa bentuk tergantung dari
kepentingan. Label dapat disupplai dalam bentuk cut atau rol, dan
diaplikasikan secara manual atau dengan mesin. Sebagian bahan baku
terbanyak yang digunakan adalah kertas, karena kualitas printing,
fleksibilitas dan pertimbangan harga.
Berbagai macam type dari kertas serta coated atau tisak, bisa dipakai
untuk berbagai macam aplikasi. Foil paper sering juga digunakan
berhubungan dengan sifat proteksinya dan sales appeal dari foil. Film
atau plastic label digunakan untuk kepentingan tertentu terutama
pada produk kosmetik, gift item dan specialty item.
Label bisa dicetak oleh setiap basic printing proses, letterpress, offset
dan flexography umumnya adalah proses yang banyak digunakan.
Proses yang diatas memberikan harga yang ekonomis dan bisa
dilakukan untuk produk short run. Process gravure ekonomis hanya
untuk produk yang long run saja. Hot stamping dan screen printing
hanya diaplikasikan untuk hal-hal yang khusus saja.

Varnish atau synthetic coating digunakan sebagai overprint pada label,
agar moisture resistant dan meningkatkan appearance.
Beberapa Type Label
Glued on label umumnya adlah label yang sederhana dan biasanya
kertas, dipotong menurut ukuran yang dikehendaki, adhesive bisa
diaplikasikan baik pada saat penggunaan ataupun saat pembuatan,
dan adhesive diaktifkan dengan membilas air pada wadah yang akan
digunakan.
Thermosensitive
label,
memiliki
thermoplastic
coating
dan
diaplikasikan oleh pembuat, dan diaktifkan dengan menggunakan
panas saat digunakan. Pada umumnya produk ini lebih mahal
dibanding glued label tetapi aplikasinya lebih sederhana, dan
kecepatan tinggi bisa dicapai.
Self ahesive (pressure sensitive) label di supply dalam bentuk bahan
baku untuk dicetak, dan digulung serta dilepas dengan bantuan
release paper dan coating material. Bahan yang sudah tercetak bisa
dilepas dari ikatannya segera setelah akan dipakai.
Di supply dalam bentuk lembaran maupun roll. Meskipun harganya
lebih mahal biaya operasinya lebih ekonomis.
Shrink label : umumnya dicetak gravure pada bahan baku PVC Shrink.
Setelah dicetak, dibentuk menjadi sleeve, lalu dimasukkan kedapalam
botol dan dipanasi dalam Shrink tunnel.
Bentuk Kemasan Fleksibel
Suatu proses pengemasan adalah suatu kegiatan yang menggantikan
pekerjaan tangan. Produk yang tadinya dipegang tangan, dibebankan
dari aktivitas tersebut, diisolasi dari pengaruh luar dan dari diamankan
dari kemungkinan tercecer. Hampir semua produk bisa cidera akibat
pengaruh luar, dan proses perusakan ini bisa dihindarkan dengan
menggunakan kemasan yang tepat.
Beberapa abad lalu kemas fleksibel, menjadi feasible dengan
memungkinkan penggunaan kertas apalagi harganya menjadi cukup
ekonomis.
Bahan pengemasan bisa diperoleh dalam bentuk rol atau lembaran,
tergantung kebutuhan, dan bahkan extruded film dalam bentuk
terbatas, kemudian dicut dan di seal dalam aplikasinya.
Dalam praktek kemas fleksibel yang banyak digunakan adalah
bag/kantong untuk produk yang tidak mudah ditumpuk, atau
mempunyai bentuk berbagai macam adalah tepat menggunakan bag
sebagai pengemas. Produk ini adalah kemas prefabricated yang hanya

meninggalkan satu sisi yang terbuka, untuk bisa ditutup setelah diisi.
Kemasan ini diproduksi melalui mesin otomatis dalam bentuk terbatas
reel, kemudian ditutup satu sisi dan dipotong dalam berbagai bentuk
menurut aplikasinya. Untuk aplikasi yang banyak digunakan mesin
otomatis.
Pengemasan dibidang farmasi
Strip packaging merupakan teknik pengemasan yang sudah
berlangsung lebih dari seperempat abad. Semua solid form dibidang
farmasi termasuk pill, tablet, capsul, lozenges, dikemas dengan
system ini. Tetapi yang paling umum menggunakan cara ini adalah
tablet dan capsul.
Metodenya adalah mengemas dengan dua lapisan atas/bawah, dan
kemudian di seal dan di cut. Pemilihan dari material harus tepat, agar
tidak ada migrasi dari produk keluar. Produk akan jatuh kedalam mold
yang panas, kemudian dibentuk kemasan dan mewadahi produk
tersebut. Size dan kedalaman dari mold tersebut harus cukup untuk
menampung produk dan membentuk kantong, dan jangan sampai
produk tertekan. Perlu dicek bahwa heat seal cukup efektif.
Blister pack : dalam proses ini lembar plastik yang tebal dilewatkan
pada rol yang telah dipanaskan, hingga akan terbentu ruang untuk
diisi produk. Produk yang akan dikemas kemudian dilepas melalui
happer, kemudian lembar foil yang sudah dicoat dengan laquer dipakai
untuk menutup lembar plastik yang sudah dibentuk dan berisi produk
lalu di cut. Strip dibentuk dalam tray, dicut sesuai mold dan
dimasukkan dalam karton box.
Pengemasan bulk produk
Untuk mengemas barang yang cukup banyak atau bulk material
digunakan, multi wall paper sack. Heavy duty bag polyethylene, woven
sack polipropylene dan jute bags, tetapi sekarang ini jute bags sudah
kurang popular. Multiwall paper sack : terdiri dari beberapa lapisan
kertas yang saling menunjang, dengan demikian maka beban yang
didukung oleh kantong tersebut akan merata keseluruh lapisan.
Jumlah lapisan bisa antara 2 sampai dengan 6 lapis. Dengan
menggunakan beberapa lapisan kertas yang agak tipis adalah lebih
fleksibel dan kuat daripada menggunakan satu atau dua lapisan kertas
yang tebal. Multiwall paper bag dapat digunakan untuk berbagai
produk terutama yang berbentuk bubuk.

Heavyduty polyethylene Bag
Pertama kali penggunaan polyethylene bag secara komersial terjadi
pada tahun 1958 untuk mengemas pupuk ukuran 25 Kg. Bahan yang
digunakan tebal sekitar 250 mikron, tetapi dengan perkembangan
teknologi, dengan kekuatan yang sama, maka ketebalan yang
digunakan kurang dari 200 micron. Dan lagi grade yang digunakan
tidak hanya C4 tetapi C6 dan C8, kelebihan produk ini adalah
waterproof.
Woven plastik bag
Woven bag dibuat dari pita porylene yang kemudian dijahit dan
terbentuk seperti kain, dan dibuat kantong dari kain tersebut, lalu
digunakan PE linear, menyebabkan woven sack waterproof.
Kemas snack food
Pangsa pasar snack food di Amerika Serikat : US$ 25 miliar, sedang
makanan yang gurih sekitar 40% atau US$ 10 miliar. Nilai kemas
fleksibel yang digunakan sekitar 20% dari total production cost. Untuk
makanan gurih potato chips memiliki pangsa sekitar 50%. Dalam
rangka kompetisi snack producer yang besar menggunakan beberapa
converter, dengan tugas masing-masing mencetak kreasi yang
berlainan sebagai usaha promosi.
Animo dari konsumen, lebih bersifat regional karakter dan termasuk
disain dari kertas yang digunakan. Meskipun beberapa pengusaha
besar dibidang snack food, beroperasi dari beberapa regional plant di
keseluruhan negeri, tetapi memelihara distribusi network relative
pendek, dan memerlukan shelf life bisa mencapai enam bulan. Untuk
pengusaha kecil dan menengah, memiliki pangsa pasar yang lebih
besar, dengan shelf life antara 20 hari sampai dengan 40 hari. Pangsa
pasar pengusaha besar +/- 20%.
Dalam pengembangan pasar snack food terkadang konsumen agak
cepat jenuh. Oleh sebab itu diperlukan idea dan inovasi untuk
memproduksi berbagai macam produk dalam lot yang kecil, untuk
mengantisipasi permintaan pasar. Dan yang penting dalam usaha
tersebut mengdiversifikasi kemasan tanpa merusak citra produk.
Berbagai macam fungsi harus memperbaiki, proteksi dan preservasi
dari produk, packaging operasi, sanitasi dan ekonomi.
Pengemasan buah dan sayuran
Setelah panen fungsi physologi seperti pernafasan pada buah dan
sayuran masih terus berlangsung. Salah satu cara untuk preservasi
produk tersebut, adalah controlled atmosphere (CAJ) preservation
method. Dengan cara ini, gas yang ada di lingkungan produk dapat

dikontrol pada temperatur rendah, kurangi kadar O2 dan ditambah
CO2, untuk mengendalikan pernafasan dan mempertahankan kualitas
dari produk tersebut untuk jangka waktu yang lama.
Bila buah dikemas dalam kantong polyethylene, komposisi udara
didalam kemasan akan mengubah pernafasan yang berlebihan, buah
berkerut dan nilai buah tersebut sebagai produk akan menurun. Bila
kadar O2 meningkat, maka warna buah berubah, dan bila kadar CO2
meningkat maka rasa akan berubah.
Low density polyethylene film dengan ketebalan kurang dari 20 micron
agak lumayan untuk pengemasan sayuran, karena permeability yang
tinggi terhadap gas dan uap air. Namun demikian sulit diaplikasikan,
film tersebut agak rapuh dan mudah sobek.
Menurut penelitian high density polyethylene dengan ketebalan 10
micron sudah memberikan hasil yang memuaskan dalam pengemasan
buah jeruk. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut dalam aplikasi
pengemasan buah dan sayuran sebagai metode CA, dengan
menggunakan film LDPE maupun HDPE dihadapkan humidity yang
cukup tinggi di Indonesia.
Pengemasan Kopi
Dewasa ini kemas fleksibel merupakan alternative utama dalam
pengemasan bubuk kopi, ditinjau dari sei harga, berat maupun ruang
yang dipakai. Pada saat dipanggang biji kopi masih tetap mengandung
gas CO2 yang terperangkap didalamnya. Selama digiling menjadi
bubuk segera sepertiga CO2 menguap, sedang sepertiga lagi selama
kurang lebih 45 menit lagi terlepas dari ikatan bubuk kopi.
Dalam waktu tisak terlalu lama, produk tersebut harus segera dikemas
dengan secara rapat, untuk menghindari intervensi dari gas oksigen
yang akan bereaksi dengan konstituer dari aroma kopi yang akan
menghasilkan rasa yang kurang enak.
Selama dalam proses sebelum dikemas, sebagian kecil dari aroma kopi
ikut menguap bersamaan dengan gas CO2. yang perlu mendapat
perhatian dalam pengemasan kopi adalah untuk menghindarkan
masalah gas oksigen kedalam produk. Dan kemas yang dianjurkan
heat sealed laminate, PET/PE/Aluminium foil/PE.
Polyethylene digunakan sebagai heat seal layer. Aluminium berperan
gas barrier. Sedang polyester film selain sebagai tough outer layer,
untuk menghindari kebocoran, juga berperan sebagai gas barrier.
Sebelum dikemas sebaiknya didinginkan dalam aliran udara segar,
untuk mengurangi jumlah gas CO2 yang terperangkap.

Atas pertimbangan biaya, maka aluminium foil biasanya diganti
dengan metalized PET sedangkan LDPE diganti dengan LLDPE agar
diperoleh kemas yang lebih kuat,sedang heat seal yang baik, LLDPE
dicampur LDPE.
Kemasan Retort
Manufaktur dari retort food, terdiri atas peralatan untuk mengucapkan
produk, filling dan sealing machines dan retort equipment.
Penyiapan kemas retort pouches bisa dalam bentuk fabricated
ataupun, pouches diisi dan dibentuk dalam mesin dari stock film. Basic
material yang digunakan untuk produk ini harus merupakan packaging
material yang heat resistance.
Material yang umumnya digunakan adalah berbagai macam antara lain
variasi komposisi dari aluminium foil, polyester, polyprolylene,
polyvinylidence chloride dan vinyl acetate copolymer. Untuk kemasan
yang relatif besar, biasanya menggunakan empat lapis dan harus
tahan terhadap drop test.
Standing pouches biasanya menggunakan aluminium foil tapi juga
dengan empat lapis laminate. Standing pouches yang tidak
menggunakan aluminium foil, menggunakan polyester film untuk
lapisan luar untuk memperbaiki posisi self standingnya. Untuk
adhesive dan lain-lain banyak kasus menggunakan polyurethane type
adhesive. Wadah semi rigid menggunakan aluminium foil dilaminasi
dengan polypropylene dan menggunakan epoxy resin sebagai lapisan
pelindung. Sedang lid komposisinya sama dengan wadahnya. Lid
iniharus dibuat easy-open.
Stabilitas produk dengan Kemasan Fleksibel
Pengaruh uap air terhadap kemasan
Oleh karena uap air berada diatas ini, setiap produk baik yang
dikemas ataupun dialam bebas, mengandung kadar air didalamnya.
Kadar uap air didefinisikan sebagai jumlah berat air yang terdapat
dalam material tersebut dan dijelaskan dalam prosentase berat
terhadap material tersebut dalam keadaan bebas air.
Kadar tiap air dari sesuatu material, bervariasi dengan keadaan
humidity dari ruangan, dimana material tersebut sudah mempunyai
keseimbangan. Udara pada suhu tertentu, akan mengandung air
dalam bentuk uap air. Bila jumlah air yang dikandung adalah
maksimum, dikatakan tekanan uapnya adalah jenuh. Tetapi bila
kandungannya belum maksimum, maka uap airnya disebut relative
humidity. Relative humidity mengandung kadar air, yang jumlahnya
dibandingkan bila dalam keadaan jenuh lebih rendah dan dinyatakan

dalam prosentase. Bila ruang tidak ada hubungan dengan sumber uap
air lainnya, peningkatan temperatur akan menyebabkan humidity
relative akan turun, karena pada temperatur yang meningkat ruangan
mampu mengandung uap air yang lebih banyak, sebaliknya bila suhu
menurun maka humidity relative akan meningkat. Bila udara
berkontak dengan hygroscopis material, seperti kertas dan roti, maka
peningkatan mutu yang mengakibatkan penurunan H.R. diatmosphere
sekitar material, yang berakibat material melepaskan kandungan
airnya, sedangkan akan tercapai keseimbangan baru antara material
dan atmosphere.
Nilai keseimbangan untuk setiap material bervariasi dalam kandungan
uap airnya, seperti contoh pada kertas akan mengandung 8% uap air
dalam keseimbangan dengan udara pada H.R. 65%. Bila udara
mendingin dan keseimbangan terjadi pada H.R. 80%, maka kertas
akan menyerap uap air lebih lagi untuk terjadinya keseimbangan dan
kandungan uang air dari kertas akan menjadi 12%.
Tetapi bila suhu naik sehingga keseimbangan terjadi pada 48% H.R.
maka kertas akan mengandung uap air 7%. Bila diudara terbuka
material akan menyerap atau melepas uap air, maka didalam ruang
tertutup dalam ruang kemasan akan terjadi hal yang sama. Uap air
akan menembus barrier yang terdapat pada kemasan, dan Relative
Humadity yang terjadi pada kemasan tersebut, disebut Equilibrium
Relative Humidity (EHR).
Bila kemasan dengan konsep EHR tersebut ditempatkan didalam
atmosphere yang memiliki R.H. yang lebih tinggi dari ERH, maka
kemasan tersebut akan menyerap uap air. Hal sebaliknya akan terjadi
bila kemasan tersebut ditempatkan pada atmosphere yang kurang.
Proteksi terhadap uap air, salah satu factor yang berpengaruh atas
shelf life dari suatu produk. Daya tahan kemasan terhadap proteksi
uap air perlu diperhatikan : Dengan cara memperlambat uap air dari
udara masuk kedalam kemasan, maka kerusakan produk bisa ditunda
waktunya. Bila kualitas kemasan adalah sesuai, maka produk akan
dapat digunakan pada tepat waktu. Barrier tidak harus sempurna
sekali sejauh produk tersebut bisa dipertahankan sebatas waktu
pemakaian yang diharapkan.
Jumlah air yang terdapat pada berbagai macam makanan akan
berbeda sesuai kondisi dari lingkungan, dan kandungan air pada
procentase tertentu tidak akan berpengaruh sesuatu produk. Misalnya
pada sesuatu biscuit akan mengandung sebatas 2% air ketika selesai
dimasak, dan tak akan pengaruh terhadap konsumen.

Gula tak akan menyerap uap air dari udara bila kadar uap air lebih
rendah dari 85%. Diatas kandungan tersebut gula akan menyerap air
dari udaara hingga leleh.
Gas Oksigen
Penetrasi dari gas oksigen kedalam kemasan, akan memberi akibat
yang tidak diinginkan pada produk yang dikemas, karena produk yang
mengandung minyak akan teroksidasi. Adalah penting untuk menjaga
agar penetrasi dari oksigen kedalam kemasan sekecil mungkin karena
oksigen tersebut selain berperan dalam oksidasi terhadap bagian dari
produk, juga akan membantu pengembangan bakteri dan jamur.
Lemak dan minyak yang berasal dari nabati yang terdapat dalam
makanan, sangat peka terhadap pengaruh dari gas oksigen. Bila lemak
nabati disensitif oleh pengaruh sinar matahari, bagian yang aktif akan
terbentuk dengan menyerap gas oksigen. Akibatnya akan terbentuk
peroksida yang tidak stabil dan berubah menjadi aldehyde yang lebih
stabil, yang akan merubah sifat dan flavour dari lemak dan mnyak
akan menjadi tengik.
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TUJUAN CETAK DALAM KEMASAN
Ada beberapa tujuan mengapa kita mengadakan unsure cetak dalam
suatu kemasan yang diantaranya adalah :
1. Sebagai Promosi
Dengan adanya unsur cetak diiringi dengan design yang menarik
maka unsure cetak berlaku sebagai bahan promosi karena kemasan
akan kelihatan lebih menarik daripada yang tidak ada cetakan. Jadi
sebaik apapun suatu produk apabila kemasannya tidak menarik,
terkadang sangat mempengaruhi daya jual produl tersebut.
2. Sebagai Informasi
Dengan adanya unsur cetak dalam kemasan maka cetakan dapat
menginformasikan tentang keadaan barang yang ada dalam
kemasan. Informasi dapat berupa jumlah, berat, macam, warna,
rasa dan masa berlaku sehingga masyarakat langsung dapat
mengetahui keadaan barang dalam kemasan tanpa membuka
terlebih dahulu.
3. Sebagai Proteksi (Pelindung)
Suatu kemasan terkadang juga memerlukan suatu pelindung dari
segala perlakukan suatu alur produksi. Seperti kemasan kaleng
sardences ini. Setelah menjadi kaleng, maka kaleng ini akan
melalui alur produksi sardences yaitu berdesak-desakan diconveyor
untuk diisi kemudian ditutup dan terakhir direbus (retort) dengan
suhu 1200c selama 45 menit. Disini unsure cetak dapat membantu
kemasan agar dapat tetap baik.
4. Sebagai Security (Pengaman)
Suatu cetakan juga dapat sebagai pengaman kemasan. Dalam hal
ini dengan mengadakan cetakan dengan berkode khusus sehingga
sipemilik dapat mengetahui dengan pasti bahwa ini produk asli atau
bukan. Atau yang lebih ketat lagi dapat dicetak memakai tinta
security agar produknya tidak dapat dipalsukan.
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JENIS-JENIS CETAKAN UNTUK KEMASAN
Untuk mencetak suatu kemasan maka banyak cara yang dapat dipakai
antara lain :
1. Silk Screen

Kelebihan :
• Pembuatan screen yang tidak terlalu mahal
• Pengoperasian yang mudah
• Cocok untuk lembaran yang tebal sekali
• Dapat mencetak diatas kemasan yang berbentuk komponen.
• Dengan kombinasi Pad Printing dapat mencetak dipermukaan
yang bergelombang (tidak rata)
Kekurangan :
• Karena cetak sablon tinta yang keluar tidak dapat diatur maka
sulit untuk mendapatkan cetak proses.
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2. Flexography
Keterangan :
A – Impression Roll
B – Rubber Plate
C – Anylox Roll
D – Ink Fountain Roll

Kelebihan :
• Untuk solvent type tidak memakai toluene sehingga lebih aman
untuk kesehatan.
• Untuk water base lebih aman lagi karena pengencernya dengan
air
Kekurangan :
• Dengan pemakaian plate yang terbuat dari Syntetic Ruber
ataupun Photopolymer maka jenis-jenis bahan cetakan yang
dapat dicetak menjadi terbatas.
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3. Rotogravure

Kelebihan :
• Gambar atau design yang ada di cylinder tidak akan mengalami
perubahan ukuran karena tinta yang ada pada cylinder langsung
ditransfer ke permukaan film.
• Pemakaian logam pada cylinder akan dapat bertahan lama
sehingga pada pencetakan dengan jumlah banyak dan kontinu
lebih effisien
Kekurangan :
• Pembuatan cylinder cukup memakan biaya.
• Pembuatan ulang cylinder jenis Direct Etching sulit mendapatkan
warna yang sama persis.
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Note : Tetapi dengan ditemukannya system pembuatan cylinder
baru yaitu system HELIOKLISHCOCGRAPH maka kesulitan
tersebut diatas dapat diatasi.
4. Offset Printing
Keterangan :
A – Impression Roll
B – Plate
C – Blanket
D – Impression Roll
E – Water Fountain Roll

Untuk mendapatkan cetakan yang sempurna seperti aslinya
mungkin hanya dapat dicetak memakai system offset. Sempurna
disini yang kami malsud adalah untuk kemasan yang memakai
design proses dan halftone. Karena tinta cetak offset dapat dicetak
dengan ketebalan yang tipis sekali sehingga untuk cetakan halftone
(waja) akan tercetak sempurna. Hanya saja untuk mendapatkan
cetakan yang baik maka diperlukan pemahaman tentang cetak
offset seperti :
• Penyesuaian antara tinta cetak dan kertasnya.
• Pemahaman masalah blanket
• Pemahaman tentang air pembasah.
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5. Metal Decorating
Keterangan :
A – Oven Conveyor
B – Ink Fountain Roll
C – Gum Roll
D – Steel Roll

E – Solvent Fountain Roll
F – Scrapper
G – Tin Plate
H - Conveyor

Pada kemasan yang memakai kaleng (tin plate) maka system cetak
yang dipakai adalah Coating. Sistim coating ini tidak dapat berdiri
sendiri karena coating ini hanya mencetak dasar saja. Untuk proses
selanjutnya memakai mesin offset. Cetak coating ini diperlukan
karena tinta offset kurang baik daya lekatnya terhadap tin plate, tin
free steel ataupun alumunium sheet. Karena berperan sebagai
cetak dasar maka cetak coating tidak dapat mencetak bentuk
huruf.
Selain itu cetak coating juga dapat dipakai untuk cetak tube. Ini
dipakai untuk kemasan pasta gigi ataupun kemasan parfum dalam
tube.
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TINTA CETAK PRODUKSI PT CEMANI TOKA
Dengan memahami segala kebutuhan maupun karakteristik dari suatu
kemasan maka kami dari PT. Cemani Toka sebagai producer tinta
cetak berusaha untuk memenuhi dan membantu dalam pengadaan
tinta cetak yang sesuai dengan kebutuhan suatu kemasan. Karena itu
kami dalam membuat tinta cetak selalu menyesuaikan dengan faktorfaktor sbb :
1.
2.
3.
4.

Disesuaikan
Disesuaikan
Disesuaikan
Disesuaikan

dengan
dengan
dengan
dengan

mesin cetak yang dipakai.
bahan kemasan yang dipakai.
perlakuan hasil jadi kemasan.
keperluan khusus yang diperlukan.

Dismping kami membuat tinta yang kami sesuaikan dengan keempat
faktor diatas maka kami juga selalu memperhatikan masalah ekologi
yaitu dengan membuat tinta, tinta yang ramah lingkungan. Seperti
kita ketahui bersama bahwa dinegara-negara maju seperti Eropa,
Amerika dan Jepang peraturan untuk ramah lingkungan sudah
diberlakukan. Seperti peraturan untuk tidak memakai tinta cetak yang
memakai pewarna yang terbuat dari logam berat seperti Chrome,
Plimbum, dll. Walaupun di Indonesia belum diterapkan tetapi kami
telah mengantisipasikan hal tersebut dengan memeriksakan produk
kami kepada intansi yang diberi wewenang oleh pemerintah (PT.
Sucofindo) mengenai jumlah kadar logam beratnya. Samapi saat ini
hamper semua produk kami telah mendapat sertifikat lulus uji dari
kadar logam berat.
Juga mengusahakan pemakaian solvent sedikit mungkin agar uap
solvent dapat ditekan untuk mengurangi polusi udara. Kami juga
memproduksi tinta tanpa solvent yaitu UV INK type yang dengan
terkena sinar UV maka tinta cetak akan mongering 100% pada
kemasan. Yang sudah kami produksi adalah untuk cetak system offset
dan akan menyusul untuk cetak UV memakai sistim Flexo. Untuk lebih
mendetailnya tentang jenis-jenis tinta cetak yang kami buat beserta
pemakaiannya untuk kemasan apa, telah kami sisipkan pada makalah
yang telah kami sajikan ini.
•

Juga terdapat buku biru yang berisi keterangan mengenai tinta
offset mulai type tinta, pemakaiannya & cara pemecaan masalah
apabila terjadi masalah cetak.
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•

Juga kami sertakan panduan warna dari produk kami yang kami
cetak dengan system gravure cetak belakang memakai film OPP 40
micron.

•

Juga tentang spesifikasi tinta cetak roto yang kami produksi.

Kami selalu terbuka menerima keluhan tentang masalah cetak
kemasan dan apabila ada pertanyaan yang ingin bapak sampaikan
kepada kami dapat menghubungi kami per telepon atau persurat serta
kami berharap bahwa sedikit penjelasan yang kami berikan akan ada
manfaatnya.
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TEKNOLOGI EXTRUSION
I.

Pendahuluan

teknologi extrusion dipakai oleh Pabrik pembuat plastik film dan
penrusahaan
pengemasan.
Keduanya
memanfaatkan
konsep
“extrusion” yang diterjemahkan bebas berarti curah. Mengapa disebut
curah, karena secara fisik mesinnya mencurahkan lelehan plastik
panas. Perbedaan antara pembuat plastik film dengan perusahaan
pengemasan terletak pada tujuan pencurahan lelehan plastik panas
tersebut. Pabrik plastik mencurahkan lelehan plastik agar dapat
diproseS selanjutnya sampai menjadi plastik film. Sedangkan
perusahaan pengemasan mencurahkan lelehan plastik panas untuk
melapis permukaan bahan tertentu.
Untuk dapat mengerti tentang teknologi extrusion pada perusahaan
pengemasan, maka perlu dibahas secara sistematis hal-hal sebagai
berikut:
1. Tujuan Pelapisan dan macam-macam pelapisan
2. Pelapisaii curah (extrution) dan alat pencurah
3. Sekilas tentang teknologi plastik polinier
4. Mesin yang digunakan dan pengenda]ian kualitas

II. Tujuan Pelapisan
Pengemasan fleksibel mensyaratkan bahan yang akan dikemas tidak
terkontaminasi dengan bahan-bahan kemasan itu sendiri. Oleh karena
itu tinta dan solvent hasil printing tidak akan mengkontaminasi bahan
yang dikemas karena kemasan sudah dilapis. Proses pelapisan itu
dapat menggunakan teknologi extrusion.

III. Macam-macam pelapisan
Proses pelapisan yang dikenal ada dua yaitu:
1. Pelapisan extrusion
2. Pelapisan Dry
Kalau
maka
suatu
lebih

pelapisan extrusion menggunakan lelehan bijih plastik panas,
pelapisan dry cara pelapisannya melalui proses penempelan
film dasar dengan film pelapis. Dari segi biaya pelapisan curah
murah karena lapisan plastik tersebut dibuat sendiri melalui
2
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teknologi curahan plastik cair pada permukaan bahan yang berjalan
pada kecepatan tertentu. Sedangkan pelapisan dry memerlukan bahan
pelapis yang dibeli sudah dalam keadaan film yang digulung. sehingga
harga per meter persegi bahan lapisan relatif lebih mahal.

IV. Pelapisan Curah (Extrution)
Secara prinsip prosesnya adalah mentransformasikan polimer padat
bebentuk granular yang selanjutnya disebut resin menjadi film tipis.
Urutannya adalah:
Polimer feeding -- Melting -- Mixing — Metering — Filtration
Pada saat sampai filtration, proses ini siap dibentuk menjadi film tipis.
Oleh karena itu proses dilanjutkan sebagai berikut :
Untuk menghasilkan lelehan plastik yang seragam dalam tebal dan
sifat fisik yang sama pada kecepatan konstan, maka diperlukan suatu
alat yang disebut extruder.
Alat ini dapat dilihat pada gambar dibawah mi:

Figure 2.1 A Cross Section of an Extruder
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Figure 2.6 Roll Quenching.
Ukuran extruder biasanya berdiameter 3,5 - 6 inchi. Sedangkan
panjangnya ditentukan oleh diameter dan sistem polimer yang dipakai.
Biasanya rasio panjang berbanding diameter adalah 15 : 1 sampai
30 : 1. Bahan yang digunakan biasanya baja. Bagian permukaan
dalamnya dilapis anti karat terutama jika proses pelapisan
menggunakan bahan korosif seperti PVC.
TEKNIS PENGOPERASIAN EXTRUTION LAMINATOR

IV.1. Pandangan Umum.
Extrution Laminator rnerupakan suatu rnesin yang dapat rnemberikan
lapisan pada lembaran film yang akan digunakan sebagai kemas
pembungkus.
Dalam pengoperasiannya, mesin ini dapat memberikan suatu lapisan
pada kemasan pembungkus dan jumlah lapisan sebanyak dua lapis
maksimum. Akan tetapi apabila mesin ini dihubungkan secara serie
dengan mesin yang sejenis (Tandem System), maka dapat sekaligus
memberikan lapisan sebanyak empat lapis. Penentuan jumlah lapisan
ini tergantung dari jenis kemasan pembungkus yang dikehendakinya.
Pelapisam disini selain untuk memberikan kekuatan tertentu dan
keindahan pada kemasan pembungkus, juga berfungsi agar kedua sisi
dari pembungkus dapat direkatkan antara satu dengan yang lainnya.
Pembahasanl dalam bab ini proses pelapisan yang dilakukan selain
menggunakan satu mesin (Single System), juga akan dibahas proses
yang rnenggunakan “ Tandem System “.
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IV. 2. Data—data teknis mesin
IV. 2.1. Gambar mesin Extrution Laminator. (lihat
lampiran)
IV. 2.2. Bagian dan fungsi penting pada rnesin.
Bagian—bagian penting disini adalah bagian yang mempunyai fungsi
vital dan mutlak harus ada pade. mesin.
Untuk mempermudah, maka bagian-bagian tersebut akan dibagi
menurut unit-unit yang ada dimesin.
IV. 2.2.1. Unit Unwinder terdiri dari
1. Motor Turret Arms, digunakan untuk menggerakkan “Turret
Arms”. Jenis motor ini adalah “Geared Motor “ dengan spesifikasi
sebagai berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:
:

1,5 kw ; 3 phase ; 4 pole
50,
60,
60
200, 200,
220
6,4
6,3
5,9
100
120
120

2. Turret Arms. digunakan untuk meletakkan poros ( tempat
gulungan lembaran film ) dan dapat digerakkan searah rnaupun
berlawanan jarum jam.
3. Poros Pengumpan (Unwinder Shaft), digunakan sebagai tempat
gulungan lembaran film yang akan diproses. Poros lnl berjumlah
dua buah.
4. Powder Brake, digunakan untuk rnen.~atur tekarian pada poros
pengumpan (Unwinder Shaft). Pada unit ini terdapat sejumlah
serbuk logarn, dimana apabila dialiri arus listrik akan berubah
menjadi medan magnit yang akan menahan “ Unwinder Shaft “.
Jumlah dari powder brake pada unit ini 2 buah, yang diletakkan
pada
kedua
poros
pengumgpan
(Unwinder
Shaft).
Spesifikasi dari “Powder Brake” adalah sebagai berikut :
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-

Volt
Ampere
Torque
Weight

: DC 24 V.
: 5,6 A / 750C.
: 10 kgm.
38 kg.

5. Tension Controller, digunakan untuk mengatur tekanan yang
diperlukan oleh “Unwinder Shaft”. Dapat dioperasikan secara
otomatis atau manual. ( Lihat lampiran ).
6. Unwinder Control Panel, digunakan untuk menggerakkan “Turret
Arms”. Pada panel ini disamping terdapat tombol penggerak
“Turret Arms”, juga terdapat operator lamp emergency stop dan
“Buzzer”. ( Lihat lampiran).
IV. 2.2.2. Unit E.P.C. terdiri dari :
1. Motor E.P.C., digunakan untuk rnenggerakkan kompressor. Jenis
motor ini adalah “Rotation Motor” dengan spesifikasi sebagai
berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:
:

0,4 kw ; 3 phase ; 4 pole
50
60
60
200
200
220
2,3
2,0
2,0
1420
1700
1710

2. Kompressor, digunakan untuk membangkitkan tenaga angin
yang diperlukan dalam pengaturan jalannya lembaran film.
3. Guide Roll Adjusment, digunakan untuk mengatur lembar film
agar tetap pada posisi yang benar. Pada unit ini berjumlah satu
buah.
4. Guide Roll, digunakan untuk meringankan jalannya lembar film.
Pada unit ini berjumlah dua buah.

IV. 2.2.3. Unit Heater Box. terdiri dari :
1. Heater Box, digunakan untuk menghasilkan udara panas yang
akan dihembuskan kelembaran film, supaya. “Coating“ pada
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah
Departemen Perindustrian

6

TEKNOLOGI PENGEMBANGAN EXTRUSION

lembaran film kering. Heater ini terbagi menjadi dua dan
dikendalikan secara terpisah pula.
Heater ini berjumlah 12 buah yang digabung menjadi satu dan
berbentuk menyerupai silinder tabung.
2. Motor penggerak blower, digunakan untuk menggerakkan
“Blower“, jenis motor ini adalah “Induction Motor“ dengan
spesifikasi sebagai berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Amphere
R.P.M.

:
:
:
:
:

1,5 kw ; 3 phase ;
50
60
200
200
6,5
6
1430
1715

4 pole
60
220
5,7
1730

3. Blower, digunakan untuk penghembus udara panas. Spesifikasi
dari Blower adalah sebagai berikut :
-

Daya
Frekwensi
Pressure
Volume
Speed
Temperatur

:
:
:
:
:
:

1,5 kw.
50 Hz.
40 mmAq.
67 mrn3/min..
1430 rpm.
200c.

4. Motor penggerak “Exhaust Fan“, digunakan untuk menggerakkan
“Exhaust Fan“, jenis motor ini adalah “Induction Motor” dengan
spesifikasi sebagai berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:
:

3 kw;
50
200
15
1430

3 phase ; 4 pole
60
60
200
220
14,5
13,5
1715
1735

5. Exhaust Fan, digunakan untuk mengurangi panas yang
berlebihan pada Heater Box, supaya temperatur tetap antara
(50-90) 0C. Spesifikasi dari “Exhaust Fan” adalah sebagai berikut
-

Daya
Frekwensi
Pressure
Volume

:
:
:
:

3,7 kw
50 / 60 Hz
110 mmAq
100 m3/min
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-

Speed
Temperatur

: 1430 rpm
: (59 – 70)0c

6. Coater Unit, digunakan untuk tempat pemberian coating pada
lembaran film. Unit ini terdiri dari :
a. Coating Roll, digunakan untuk menaikkan larutan coating
pada lembaran film.
b. Press Coating Roll, digunakan untuk menekan lembaran film
dalam meratakan coating.
c. Tangki supplay coating, digunakan untuk mensupplay larutan
coating. Bekerja secara manual dan hanya digunakan untuk
jenis coating yang menggunakan air.
Perlu diketahui disini, bahwa bila digunakan jenis coating
yang tidak menggunakan air, maka tangki supplay ini tidak
berguna, sebab digunakan bak coating dan untuk
mensupplay-nya digunakan gayung. Hal ini disebabkan bila
tangki supplay coating diisi dengan jenis coating yang tidak
menggunakan air, maka akan terjadi melekatnya coating ini
pada tangki dan sulit untuk dibersihkan
d. Guide Roll Adjustment yang berjumlah dua buah.
7. Corona Station, digunakan untuk membuat pori—pori pada
lembaran film tertentu (lembaran film yang tidak berpori).
Unit ini terdiri dari :
a. Regulator, digunakan untuk mengatur tegangan listrik.
b. Voltmeter, digunakan untuk melihat tegangan listrik.
c. Lempengan (plat) alumunium, digunakan untuk sebagai
katoda dalam proses pembuatan pori-pori.
Cara kerja dan proses pada Corona Station :
a. Sebelum pengoperasian, siapkan dan hubungkan “Corona
Unit” dengan “Corona Station” yang berada di mesin.
b. Kemudian diatur besar tegangan yang diperlukan, pada saat
lembaran film melalui “Corona Station”.
c. Prinsip kerjanya yaitu pada saat arus listrik telah mengalir
dari “Corona Unit”, maka plat alumunium pada “Corona
Station” akan berfungsi sebagai katoda dan lembaran film
sebagai anoda. Karena listrik ini mempunyai tegangan yang
tingi, maka dari katoda akan terjadi loncatan ion negative ke
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah
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anoda dan sebaliknya. Loncatan ini semakin besar apabila
tegangan listrik diperbesar pula, dengan terjadi loncatanloncatan ion ini, maka akan terbentuk pori-pori pada
lembaran film ini.
8. Guide Roll berjumlah 15 buah.
9. Guide Roll Adjustment berjumlah 3 buah
IV. 2.2.4. Driving Unit terdiri dari :
1. Motor penggerak utama (main motor), digunakan untuk
menghasilkan putaran yang dibutuhkan oleh mesin. Jenis mesin
ini adalah “Geared Motor” dengan spesifikasi sebagai berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:
:

3,7 kw;
50
200
14,6
1420

3 phase;
60
200
14,2
1710

4 pole
60
220
13,4
1730

2. Chain – Gear Steples Speed Regulator, digunakan untuk
mengatur putaran pada coater roll agar seimbang dengan
putaran “Cooling Roll”.
3. Reducer, digunakan untuk merubah kecepatan putar dari mesin
motor ke shaft distribution.
IV.2.2.5. Unit Laminator terdiri dari :
1. Cooling Roll, digunakan untuk mendinginkan temperature cairan
mesin (dari bertemperatur ± 3000c diturunkan jadi ± 350c).
penggunaan dari cooling roll dalam setiap pengoperasian
berjumlah satu buah.
Ada tiga macam jenis dari “Cooling Roll” yaitu :
a. Mat Roll, mempunyai permukaan yang buram.
b. Mirror Roll, mempunyai permukaan yang bening seperti kaca.
c. Semi Roll, mempunyai permukaan tidak buram dan tidak
bening.
Ketiga jenis “Cooling Roll” akan mempengaruhi hasil akhir dari
proses pelapisan.
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2. Silicon Press Roll, digunakan untuk membantu menguatkan hasil
pelapisan. Disamping itu karena “Silicon Press Roll” terbuat dari
“Silicon Rubber” yang mempunyai sifat anti adhesive, maka
berfungsi pula supaya cairan resin yang bertemperatur cukup
tinggi tidak mudah lengket.
Roll ini digerakkan dengan “Sistim Pneumatic” untuk mendekati
“Cooling Roll” pada saat pengoperasian.
3. Doctor Roll, digunakan untuk membantu tekanan dari “Silicon
Press Roll”. Roll ini sama halnya dengan “Silicon Press Roll”
digerakkan dengan “Sistim Pneumatic”.
4. Sweeper
Roll,
digunakan
untuk
mencegah
terjadinya
pelengketan lembaran film setelah mengalami proses pelapisan
pada “Cooling Roll” yang disebabkan oleh suatu jenis resin
tertentu, Roll ini berjumlah satu buah dan berada setelah cooling
roll. “Sistim Pneumatic” juga digunakan untuk menggerakkan
roll ini.
5. Guide Roll Adjustment, berjumlah satu buah dan diletakkan
sebelum mesin masuk ke “Silicon Press Roll”.
6. Guide Roll berjumlah empat buah.

IV.2.2.6. Unit Trimming terdiri dari :
1. Round Rasor, digunakan untuk memotong sisi-sisi lembaran film,
supaya mempunyai ukuran yang sesuai dengan yang
dikehendaki. Bentuk dari bagian ini seperti pisau yang
melingkar.
2. Rasor Blade, digunakan untuk menggantikan fungsi dari “Round
Rasor” apabila sedang tumpul. Bentuk dari bagian ini seperti
silet.
3. Blower, digunakan untuk menghembuskan sisi dari lembaran
film yang dipotong. Blower ini dapat dipisahkan dari “Trimming
Unit” apabila tidak diperlukan.
Spesifikasi dari blower ini sebaga berikut :
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-

Daya
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:
:

0,75 kw,
50
200
3,2
2800

-

Tekanan max : 580
Volume max : 8

3 phase,
60
210
3,1
3400

2 pole

560 mmAq.
8 m3 / min

4. Silinder Roll Polos, digunakan sebagai tumpuan pada saat
“Round Rasor” melakukan pemotongan.
5. Silinder Roll Berulir, digunakan untuk apabila pemotongan
menggunakan “Rasor Blade”.
6. Soray Powder, digunakan untuk menjaga agar lembaran fil hasil
pelapisan tidak terjadi pelengketan.
7. Motor Soray Powder, digunakan supaya “Spray Powder” dapat
terdistribusi secara kontinyu pada lembaran film. Motor ini
mempunyai spesifikasi sebagai berikut :
-

Daya
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:

30 watt
80
0,12
0,2 – 2

8. Guide Roll yang berjumlah sembilan buah.
9. Motor penggulung hasil potongan sisi dari lembaran film. Motor
ini terpisah letaknya.
IV.2.2.7. Sandwich Unit terdiri dari :
1. Motor Turret Arms, menggunakan jenis “Geared Motor” dengan
spesifikasi sebagai berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:
:

0,75 kw;
50
200
3,5
100

3 phase;
60
200
3,3
120
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2. Turret Arms,

3. Poros pengumpan (Sandwich Unwinder Shaft), digunakan
sebagai tempat gulungan lembar pelapis. Poros ini berjumlah
dua buah.
4. Powder Brake berjumlah dua buah
5. Tension Controller
6. Guide Roll Adjustment, digunakan untuk mengatur lembaran
pelapis agar tetap pada posisi yang benar.
IV.2.2.10. Unit Extruder terdiri dari :
1. Motor
Penggerak
“Extruder
Unit”,
digunakan
untuk
menggerakkan “Extruder Unit” untuk mendekati atau menjauhi
dari “Laminator Trimming Unit”. Motor ini mempunyai spesifikasi
sebagai berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:
:

750 w;
50
200
39
940

3 phase;
60
200
35
1130

6 pole
60
220
34
1145

2. Direct Current Panel, digunakan untuk mengontrol jalannya
“Direct Current Motor” yang digunakan pada “Extruder Unit”.
Pada panel ini aliran listrik AC (Alternating Curent) dirubah
menjadi listrik DC (Direct Current).
3. Direct Current Motor, yang berfungsi untuk menggerakkan screw
pada cylinder heater, motor ini dilengkapi dengan sebuah blower
untuk mendinginkan motor.
Spesifikasi dari motor ini adalah sebagai berikut :
-

Daya motor
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:

55 kw;
3 phase
400
Arm. 152; Field 4,8 / 2,54
1150 – 1750
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Sedangkan spesifikasi dari “Blower” adalah sebagai berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.
Tekanan max
Volume max

:
:
:
:
:
:
:

0,75 kw;
3 phase
50
380
2,3
2850
(28 – 34) m3/min
(90 – 130) mmAq

4. Magic Loader Blower, digunakan untuk menaikkan biji resin agar
sampai ke “Hoper”. Blower ini dilengkapi oleh satu buah selang
panjang yang dihubungkan dengan bak penampung resin.
Spesifikasi dari blower ini adalah sebagai berikut :
-

Tekanan vacuum
Volume udara

: 780 mm Aq
: 7,8 m3/min

Blower ini digerakkan oleh sebuah “induction Motor” yang
mempunyai spesifikasi sebagai berikut :
-

Daya motor
Frekwensi
Volt
Ampere
R.P.M.

:
:
:
:
:

0,75 kw;
50
200
3,4
2840

3 phase;
60
200
3,2
3400

2 pole
60
220
3,0
3420

5. Cylinder Heater, digunakan untuk mencairkan resin secara
bertahap pada screw. Heater ini berjumlah lima buah, dimana
setiap heater dalam pengoperasiannya akan mempunyai
temperature yang berbeda, semakin dekat dengan die semakin
tinggi temperaturnya. Hal ini disebabkan apabila resin langsung
dicairkan seketika, maka screw yang terdapat pada cylinder ini
tidak akan dapat mendorong cairan resin ke die. Disamping itu
untuk menjaga agar distribusi dari cairan resin dapat merata dan
kontinyu.
6. Die Heater, digunakan untuk memanaskan die. Heater ini
berjumlah tujuh buah dan semuanya mempunyai temperature
yang sama dengan cylinder heater), dimana ini untuk menjaga
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah
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temperature pada cairan resin sama untuk seluruh die dan
mencegah pembekuan dari cairan resin tersebut.
7. Adaptor Heater. Pada heater ini terdapat suatu ruang yang
berfungsi untuk meringankan beban tekanan cairan resin pada
screw, sehingga cairan resin dapat bergerak dengan mudah.
Temperatur pada “heater” ini sama dengan temperatur pada
“cylinder heater” dan jumlahnya satu buah.
8. Joint Heater, digunakan untuk tempat penyambungan dari
“Cylinder Heater” ke “Die Heater”. Temperatur sama dengan
“Adaptor Heater” dan “Die Heater”. Di dalam silinder ini terdapat
“Filter” yang digunakan untuk menyaring cairan resin yang akan
masuk ke “Die”. Letak dari “Heater” ini antara “Adaptor Heater”
dengan “Die Heater”.
9. Lip Heater, digunakan untuk menjaga agar cairan resin yang
keluar dari “Bibir Die” tetap dalam kondisi cair sempurna
penggunaan dari heater ini seperti batangan silinder logam yang
terdapat pada sisi kiri dan kanan serta sepanjang “Bibir Die”.
10. Die, digunakan untuk mengatur kepipihan dari cairan resin
yang terdorong keluar pada saat proses pelapisan.
11. Kawat Tembaga, yang dilengkapi dengan tuas pengatur lebar
cairan resin yang keluar dan dilengkapi juga oleh skala
pengukur yang berguna untuk melihat perkiraan lebar dari
cairan resin yang keluar. Kawat tembaga ini akan digerakkan
oleh tuas pengatur lebar cairan resin dan masuk ke dalam
“Bibir Die”. Kawat tembaga, tuas pengatur dan skala pengukur
ada dua buah.
12. Hoper, digunakan untuk menampung biji resin dari bak resin
sebelum masuk ke dalam “Cylinder Screw” untuk dicairkan.
“Hoper” ini bekerja secara otomatis, dimana bila telah penuh,
maka pengisian akan berhenti dengan sendirinya.
13. Automatic Alarm, digunakan sebagai tanda apabila “Unit
Extruder’ sedang bergerak maju atau mundur. Alarm ini
berjumlah dua buah yang berbeda suaranya pada saat maju
atau mundur.
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IV.2.2.11. Operation Panel Unit.
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DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
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SLETTING / REWINDER / BAG MAKING MACHINE

PACKAGING / KEMASAN
1.

FLEXIBLE
PACKAGING

2.

RIGID
PACKAGING

3.

BOX PACKAGING

PROSES PEMBUATAN PACKAGING / KEMASAN

RAW MATERIAL
Film : OPP, PET, PP, PE
Paper : Alu, Foil, etc

METALIZING
Vacuum Metallizer

LAMINATING
PRINTING
-

Rewinding Machine

Rotogravure Printing
Flexo Printing
Offset Printing

BAGS MAKING
Center Seal Machine
3 Side Seal Machine

PACKING & FILLING
For

Extrusion Laminating
Dry Laminating
Wet Laminating

REWINDING &
DOCTORING

Powder
Solid
Fluid

REWINDING
MINI
Rewinder Mini Machine

SLITTING
Slitting Machine

APLIKASI PACKAGING / KEMASAN
1.

FLEXIBLE PACKAGING (PLASTIK FILM) : Snack, Food, Noodles

2.

RIGID PACKAGING (RIGID FILM / SHEET) : Food Container

3.

BOX PACKAGING (CORRUGATED, DUPPLEX PAPER) : Carried Box,
Display Box, Food Box

PERKENALAN & APLIKASI
“GROSS” REWINDER MACHINE
1.

FUNGSI

: Untuk menggulung ulang hasil dari proses mesin (Laminating,
Printing, Coating, dll) dengan mengutamakan hasil gulungan :
- Kwalitas Printing
- Kerapian Tepi Gulungan
- Kepadatan Gulungan
- Mengurangi Waste Production Efisiensi

2.

TYPE

: - Centre Drived
- Surface Drived

3.

APLIKASI

: - Converting Line Industri
- Paper Mill Industri
- Film Manufacturing Industri

PERKENALAN & APLIKASI
“GROSS” REWINDER MACHINE
1. FUNSI

: Untuk memotong Jumbo Roll hasil dari proses mesin (Laminating,

2. TYPE

: - Centre Drived Rewinder

3. APLIKASI

: - Converting Line Industri

Printing, Coating, dll) menjadi finish Roll sesuai permintaan
Customer (Ukuran panjang & diameter roll)
- Surface Drived Rewinder
- Surface Centre Drive Rewinder
- Paper Mill Industri
- Film Manufacturing Industri

SLITTING MACHINE
REWINDING MACHINE
1. UNWINDING SECTION
2. CUTTING SECTION
3. TENSION CONTROL SECTION
4. WEB GUIDE CONTROL SECTION
5. DRIVE SYSTEM SECTION
6. REWINDING SECTION

I. UNWINDING SECTION
1. Single Shaft Unwind :
- Detachable Winding Shaft Type
- Overhung Winding Shaft Type
- Hydaulic Unloading Type

2. Double Shaft Unwind :
- Fix Type
- Turret Type

II. CUTTING SECTION
1. Razor Cutting Method :
- Aerial System with Double Roller
- Web Split Muff System by Channel Roller

2. Shear Cutting Method :
- Tangent Cutting System
- Over to Lower Cutting Shaft side System

3. Score Cutting Method
4. High Frequency Method
5. Water Jet Method
6. Lazer Ray Method

III. TENSION CONTROL SECTION
1. UNWINDING SECTION :
•

Brake :

- Powder Magnet Brake
- Mechanical Brake
- Air Brake

•

Manually :

- Potentio

•

Open Loop Auto Tension Control :

- Load Cell

•

DC Motor

•

AC Servo

2. REWINDING SECTION :
•

Clutch :

•

Torque Motor

•

PIV Gear Box

•

Edi Current

•

Manually

•

Open Logo Auto Tension Control

•

Closed Loop Auto Tension

•

DC Motor

•

AC Servo

- Powder Magnet Clutch
- Mechanical Clutch
- Air Clutch

IV. WEB GUIDE CONTROL SECTION
1.

EPC ( Edge Position Control ) Unit :
• Sensor :
- Air Gap Type
- Feeler Type
• Actuator :
- Hidraulic Cylinder Motion
• Aplikasi :
- Unprinted Material ( Transparent )

2.

LPC ( Line Position Control ) Unit :
• Sensor :
- Photo Sensor
- Infra Red
• Actuator :
- DC. Motor Drive
• Aplikasi :
- Printed Material

V. DRIVE SYSTEM SECTION
1. Single Drive System (One Main Drive Motor) :
- Low Speed
- Simple Material

2. Multi Drived System (Multi Drived Motor) :
- High Speed
- Sensitive Material

VI. REWINDING SECTION
1. Shaft :
- Single Shaft Wind
- Double Shaft Wind
- Majolity Shaft Wind

2. Form :
- Centre Drive Type
- Surface Drive Type
- Entre Drive System
(Jointly used surface roller drived type)

3. Kind of Winding Shaft :
- Individual Friction Shaft
- Air Friction Shaft
- Air Shaft

SLETTING / REWINDER / BAG MAKING MACHINE

MOHON PERTANYAAN INI DAPAT BAPAK JAWAB !
1. Menurut anda terbagi berapa golongan Packaging / Kemasan
?
2. Sebutkan aplikasi atau kegunaan Packaging / Kemasan dan
contoh-contohnya.
3. Sebutkan secara global proses pembuatan Packaging /
Kemasan Raw Material s/d siap di packing / difilling.
4. Menurut anda sebagai apa peran Slitting & Rewinding Machine
dalam pembuatan Packaging / Kemasan ?
5. Slitting machine terbagi berapa golongan ?
6. Sebutkan terbagi berapa section secara garis besar Slitting
machine ?
Tolong beri keterangan secara global di setiap section !

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
Jakarta, 2007

TEKNOLOGI BERBAGAI JENIS KEMASAN

PENGENALAN MESIN-MESIN KEMAS
KALENG
BAB I. PENDAHULUAN.
Dalarn pembuatan kemasan kaleng diperlukan beberapa macan / type
mesin Mulai dari bahan tinplate sampai dengan pengisian.
Dalam proses produksi dibagi atas 2 bagian yaitu :
- Pembuatan kaleng ( Can Making ) dan
- Pengisian ( Canning )
Proses pembuatan kaleng dibagi atas 4 bagian yaitu :
- Printing / Coating.
- Slitting / Shearing
- Component
- Assembling
Sedangkan untuk pengisian tergantung dari material yang akan di isi
ke dalam kaleng tersebut.

BAB II. PROSES PEMBUATAN KALENG & PENGALENGAN.
( CAN MAKING & CANNING )
Bahan baku (tinplate) akan lebih dulu diperiksa apakah memenuhi
kwalitas dan sesudah itu diteruskan ke bagian pencetakan / pelapisan
untuk di beri dekorasi atau dilapisi coating ( protective ).
Proses-proses tersebut disesuaikan dengan kebutuhan / permintaan
pelanggan, sehingga pengerjakannya satu dengan lain akan berlainan.
Ditinjau dari pemakaian dapat di bagi 2 yaitu :
- Kaleng makanan
- Kaleng bukan makanan ( kimia, dll ).
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Ditinjau dari bentuk / jumlah komponen, kaleng terdiri dari 2 bagian
besar yaitu :
- 2 komponen ( two pieces )
- 3 komponen ( three pieces )
Diagram pembuatan kaleng adalah sebagai benikut
Tinplate

Printing / Coating

Slitting / Shearing

Pressing

Assembly

Kaleng

II.1.

Printing
Printing dilakukan dengan tujuan untuk pembuatan :
1. Dekorasik Kaleng.
2. Proteksi kaleng dari karat atau untuk mencegah reaksi antara
kaleng (tinplate) dengan bahan yang dikemas.

II.2. Slitting / Shearing
Bagian ini bertugas untuk memotong tinplate menjadi body
blank atau strip.
Strip dipergunakan untuk pembuatan komponen-komponen
kaleng sesuai kebutuhan.
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II.3. Pressing
Bertugas untuk membuat komponen-komponen kaleng seperti
tutup atas / bawah atau body kaleng pada two pieces. Jumlah
proses pembuatan komponen tergantung dari bentuk kaleng
yang akan dibuat. Pada pembuatan tutup latex sebagai bahan
pengisi sambungan body dengan tutup membuat kaleng kedap
udara.
II.4. Assembly
Tugas bagian assembly adalah menyatukan body dan tutup body
kaleng dibuat dari body blank dengan welding. Solder dan lainlain dengan menggunakan mesin-mesin soudronic, soldering
atau mesin lain. Permintaan / kebutuhan atau didasarkan atas
standart yang sudah ada, sehingga criteria atau spesifikasi
bahan sampai dengan kaleng harus mengikuti standart yang
ditetapkan / yang sudah ada.
II.5. Proses Pengalengan
(Canning)
Pada proses pengisian / pengalengan fungsi mesin kemas kaleng
hanya penutupan kaleng setelah di isi dengan bahan yang akan
di kemas. Pada pengalengan ikan tuna, cornet beef, jarnur,
bahan— bahan kimia akan berbeda satu sama lain tergantung
kepada jenis bahan yang akan di kemas.

BAB III. MESIN-MESIN KEMAS KALENG
III.1. Mesin-mesin pada proses pembuatan kaleng.
a. Mesin Printing + Coating.
b. Mesin Slitting
c. Mesin Stamping press, Liner
d. Mesin Welding, Solder dll.
Flanging, Wobble Cutter, Beading, Seaming.
III.2. Mesin-mesin pada proses pengisian kaleng (Canning)
Pada Topik ini yang diperkenalkan hanya mesin-mesin yang
dipergunakan
pada
proses
penutupan
sampai
dengan
pemasangan etiket sebagai berikut :
a. Coding, Clinching, Gassing, Seaming, Sterilisasi (Retort),
pasteurisasi, labeling.
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BAB IV. SPESIFIKASI STANDART KALENG
Spesifikasi standard kaleng / kemasan kaleng mencakup beberapa
criteria sebagai berikut :
1. Bahan tinplate, tebal dan tin coating.
2. Bahan lapisan tarnbahan ( protective coating )*
3. Dimensi / volume kaleng.
4. Double seaming.
5. Bahan pengisi ( isi kaleng )
IV.1. Bahan Tinplate
Kriteria yang harus dipenuhi adalah tebal, temper dan kandungan
tin coating.
Tebal dan temper umumnya didasarkan kepada kekuatan fisik
sedangkan tin coating terhadap ketahanan karat. Tinplate
semakin tipis akan semakin mahal dan tin coating semakin tebal
akan semakin mahal pula.
Berat minimal lapisan timah (tin coating) pada kaleng makanan
dan minuman.
Jenis Produk
Yang dikemas ( A )
1.1

Keasaman.
a. Asam tinggi
(PH 4,0)

Bagian
(B)
Badan
Tutup
Alas

Permukaan kaleng
Luar ( C )
Dalam ( D )
= 10 + dekorasi
25 varnish
25

= 25 + lacquer
24 lacquer
25 lacquer

b. Asam sedang (PH Badan
4,0 – 4,5)
Tutup /
Alas

= 10 + dekorasi
= 10 + varnish
atau = 50 polos

25 + lacquer
atau
= 100 polos

Akan dibahas pada

berikut

Session

c. Asam rendah (PH Badan
4,5 – 6,0
Tutup
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1.2

Jenis Produk
Yang dikemas ( A )
Sulfida.
a. Sulfida tinggi A

Bagian
(B)
Badan

- Ikan tuna
Tutup /

- Bekicot dll

Alas

Minuman
- Minuman ringan
-

1.4

Bir

c. Keju

tahan sulfida

= 25 + varnish

= 10 + dekorasi = 25 + lacquer
/ varnish
tahan
sulfide
atau = 100
polos

Badan

= 10 + dekorasi

= 25 + lacquer

Tutup /
Alas

A1 atau
= 25 + varnish

A1 atau
= 25 + lacquer

= 25 + dekorasi
atau
= 50 polos

= 50 polos

Badan

= 25 + dekorasi

= 25 polos

Tutup /
Alas

= 50 polos
atau
= 25 + varnish

Badan

= 25 + varnish

Tutup /
Alas

= 25 + varnish

Susu
a. Susu kental manis Badan

b. Susu Bubuk

= 25 + lacquer

Badan

- Jamur
- Asparagus
- Buncis dll
1.3

= 10 + dekorasi
varnish

- Udang

b. Sulfida tinggi B

Permukaan kaleng
Luar ( C )
Dalam ( D )
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1.5

Jenis Produk
Yang dikemas ( A )
Makanan kering
a. Mengandung
garam (rendah)
- Biscuit

Bagian
(B)

Badan

Permukaan kaleng
Luar ( C )
Dalam ( D )

= 10 + dekorasi

- Coklat bubuk
- Kopi

= 10 + lacquer
Tutup /
Alas

= 10 + lacquer
atau
= 25 polos

Badan

= 10 + dekorasi

Tutup /
Alas

= 25 polos
atau
= 10 + varnish

- Teh
- Tembakau
- dll
b.

Garam tinggi
- Kacang goreng
- Keripik
- dll

= 10 + lacquer

IV.2. Dimensi / ukuran Kaleng
Dimensi dinyatakan dengan diameter X tinggi yang pada
umumnya berkaitan dengan volume.
Diameter yang umum dipakai adalah : 52, 65, 73, 74, 83, 99,
127, 153, 190 dan lain-lain
Umumnya ukuran tersebut disesuaikan dengan standart yang
sudah diakui.
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IV.3. Double Seaming.
Adalah proses pemasangan lid (end) dengan body. Proses
seaming terdiri dari 2 tahan yaitu proses operasi 1 dan proses
operasi 2.
Pada tahap ini ada dua macam criteria penilaian yaitu visual dan
spesifikasi seaming.
Visual : bertujuan untuk menilai hasil secara visualisasi ( Non
destructivr mesuarement). Sedangkan spesifikasi seaming dinilai
dengan cara pengukuran (Destructive Mesuarement).
Visual Inpection (Non Destructive)
- Scratch ? Coating Defact / Mechanical Defect
- Cut over, sharp seam
- Knocked dow Flange
- False seam
- Dead head
- Clam shell
- Vee, droop
- Mushroom
- Dll
Seaming Inspection (Destructive)
H
= Can Height
EH
= Body Hook
CH
= Cover Hook
C
= Countersink
T
= Seam Thickness
W
= Width
OL
= Over Lap
WR
= Wrinkle

BAB V. KESIMPULAN
Pada kesempatan ini yang diperkenalkan adalah beberapa mesin yang
dipakai dalam proses pembuatan kemas kaleng. Pada prinsipnya
proses pembuatan kemas kaleng antara satu perusahaan dengan yang
lain sama / hamper sama, hanya berbeda pada type mesin atau
faktor-faktor pendukung lainnya.
Direktorat Jenderal Industi Kecil Menengah
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COATING LAMINASI EXTRUSION
I.

PENDAHULUAN

Menurut fungsinya Coating dibagi dua , yaitu
- Protective
- Dekorative Coating.
Pada kemasan kaleng umumnya disebut Metal dekorating.
Protective Coating umumnya untuk bagian dalam dan Decorative
untuk bagian luar.
Coating orang menyebutnya adalah cat, merupakan bahan pelapis
yang dipergunakan dalam usaha memperoleh keindahan serta mampu
melindungi material dan proses korosi. Pemakaian Coating harus
selective yaitu harus disesuaikan dengan barang / Material yang akan
dikemas.
Coating yang menggunakan zat warna atau pigmen dikenal dengan
nama tinta warna. Sedang tanpa zat pewarna dinamakan Varnish.
Metal decorating mencakup bidang yang luas dan Coating dan Varnish
dengan cara spray, di celup , dikuas atau roller coating diatas semua
jenis metal.
Pada bagian ini yang kita jelaskan adalah pernbagian coating, aplikasi
dengan mesin roller pada lembaran tinplate, aluminium lembaran besi
atau dengan cara spray untuk material yang sudah dibentuk.
Metal decorating mencakup satu atau dua lapis pelindung di bagian
dalam, dan diluar white coating, beberapa warna sebagai dekorasi dan
clear varnish.
Metode tersebut diatas dipakai untuk berbagai jenis barang jadi mulai
dari tutup botol, aerosol, kaleng makanan sampai drum.
Oleh karena itu Coating material harus tahan di bentuk, di tekuk, atau
di kempa dan juga harus tahan terhadap bahan kirnia atau proses
sterilisasi.
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II. KOMPOSISI COATING
1. Coating tanpa zat pewarna.
Macamnya :
- over print varnish.
- Lacquer
- Sizing
- White coating
Komposisinya :
- Resin
- Additive
- Solvent
2. Coating dengan macamnya
Macamnya :
- Tinta cetak
Komposisinya :
- Resin
- Pigment
- Additive
- Solvent
Resin : suatu zat yang diperoleh dari olahan tumbuh-tumbuhan atau
rnelalui proses kimia, berbentuk larutan tidak berwarna, diolah
sedemikian rupa sehingga mampu menjadi bahan pengikat baik
terhadap pigment maupun tanpa pigment.
Berdasarkan sumber resin dibedakan
1. Natural
- Phenolic resin, diperoleh dari hasil sintesa
getah
tumbuhtumbuhan.
- Alkyd resin, diperoleh dari sintesa asam lemak.
2. Syntetic diperoleh dari hasil sintesa minyak bumi.
Diantaranya :
- Acrylic resin
- Polyester resin.
- Epoxy resin.
- Vinyl resin.
Direktorat Jenderal Industi Kecil Menengah
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SIFAT RESIN
1. Thermoplastic
- Mengeras pada temperatur ruang.
- Larut dengan solventnya.
- Lembek bila kena alkohol
- Tidak tahan dengan alkohol.
Thermoplastic resin adalah resin yang belum dimodifikasi atau
belum di tambahkan Croselink.
2. Thermosetting
- Mengeras setelah ada pemanasan.
- Tidak melunak bila dengan solventnya.
- Tahan terhadap bahan kimia.
Crosslink adalah bahan pengikat resin / bergabung dengan resin
setelah ada pemanasan dengan polymerisasi.

III. JENIS RESIN
COATING

YANG

DIPAKAI

UNTUK

1. Epoxy Ester : adalah campuran dari Exposi Resin dengan
asam lemak melalui esterifikasi.
Jenis resin ini mempunyai fleksibilitas yang baik, tahan panas
(tidak menguning) dan mengkilap.
Dipakai terutama untuk General Line, deep drawing untuk
Crown cork, Caps juga untuk can ends.
Temperatur pemanasan berkisar antara 1400c – 1600c karena
pengeringan epoxy ester adalah sebagian karena oksidasi
dan sebagian polymerisasi.
2. Alkyd adalah campuran dari phtalic acid dan asam lemak.
Jenis ini adalah yang paling tua dan paling murah tetapi
mudah menguning apabila dioven dan fleksibilitas kurang.
Temperatur pemanasan berkisar antara 1400c – 1500c.
3. Acrylic adalah jenis resin yang baru dan dipakai untuk
keperluan yang khusus karena tahan panas (tidak
menguning), keras, fleksibilitas tinggi, tahan sterilisasi dan
kilap yang tinggi, mongering karena panas polimerisasi.
Temperatur antara 1800c – 2000c.
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4. Vinyl termasuk dalam keluarga plastic, karenanya sangat
fleksibel, tidak mempengaruhi rasa maupun bau. Karena
daya rekat yang tinggi terutama alumunium, vinyl banyak
dipakai untuk caps dan Closures, easy open end untuk bagian
luar dan dalam. Vinyl hanya cocok untuk pembungkus
makanan kering dan tidak cocok untuk sterilisasi dan tidak
bias untuk “wet on wet” varnishing.
Vinyl tidak tahan terhadap pemanasan tinggi dan tidak
mengkilap.
5. Polyester, type ini khusus dipakai untuk Can ends
(komponen) karena sangat fleksibel dan tahan sterilisasi
Polyester tidak dapat dipakai untuk overprint varnish karena
kurang kilap dan tidak bias untuk proses “wet on wet”
6. Epoxy phenolic adalah kombinasi dari epoxy resin dan
phenolic resin.
Pada umumnya dipakai untuk inside lacquer karena
fleksibilitas yang tinggi, tahan kimia dan sterilisasi. Banyak
dipakai untuk bagian dalam kaleng makanan, cat tembok,
obat hama, aerosol dan sebagainya. Biasanya epoxy phelolic
mengandung bahan pelicin supaya tidak tergores sewaktu di
kempa.
Penambahan alumunium pigment berguna untuk menahan
bercak-bercak karena mengandung belerang (sulfur) pada
ikan laut, kepiting, kerang dll. Epoxy phenolic mongering
karena proses polimerisasi warna terlihat apabila cukup
kering.
7. Epoxy Amino adalah campuran antara epoxy resin dan Amino
resin. Jenis ini ada yang bening (clear) atau berwarna
(yellow) dan dapat dipakai untuk varnish sizing atau inside
lacquer karena tahan pasteurisasi, tidak menguning dan
tahan bahan kimia.
Sangat baik untuk bagian dalam kaleng minuman karena
tidak mempengaruhi rasa maupun bau, maupun makanan
kering dan cat tembok. Temperatur pengeringam berkisar
1800C – 2000C
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IV. LAMINASI / PELAPISAN
Proses pelapisan untun tinplate lembaran dipergunakan mesin
cetak untuk tinta dan mesin Coater untuk Coating, lacquer,
varnish, dll.
Untuk kaleng (ET) two pieces dipergunakan mesin roller coating
untuk bagian luar dan spray untuk bagian dalam.
Untuk tinplate saat ini jarang dilakukan tetapi untuk alumunium
masih. Khusu untuk tinplate / tfs dilakukan dengan Single Draw
atay D R D, dimana bahan dasar berbentuk lembaran. Pada
proses pelapisan yang perlu diperhatikan adalah :
- Temperatur.
- FW
- Baking time
- Solvent.
Untuk mengetahui proses pelapisan tersebut baik atau tidak
diadakan test-test sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

V.

Viscosity test.
Sp. Gravity test.
Solit Content.
Flow test.
Close.
Blocking.
Hardness.
Adhesion.

9. Flexibility.
10. F W.
11. Hiding Power.
12. Scratch.
13. R U B.
14. Sterilisation.
15. Pasteurization.

EXTRUSION
Pada proses pembuatan kaleng dengan cara extrusion dapat
dibagi 2 dilihat dari proses dan bahan baku yang dipergunakan.
1. Drawing and Wall Ironing ( D W I )
Pada proses ini bahan baku yang dipakai umumnya
Alumunium plate dengan cara press beberapa kali, sampai
diperoleh tinggi yang diinginkan.
Dekorasi dilakukan setelah body selesai dibentuk (lihat proses
chart).
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2. Draw and Redraw ( D R D )
Pada proses pertama adalah dengan diameter yang besar dan
pendek sedangkan proses kedua dengan diameter kecil dan
tinggi.
Pada umumnya bahan baku yang dipakai adalah T F S - D R
8/9
Kedua sistim ini digolongkan kedalam “Two Pieces Can”.
Keuntungan two pieces bila dibandingkan dengan three pieces :
a. Hanya dengan top double seaming.
b. Side seam tidak ada.
c. Biaya lebih murah.

VI. PENUTUP
Jenis coating, proses pelapisan dan extrusion saling berkaitan,
dimana bila salah satu akan menimbulkan kerugian yang besar.
Maka sangat diperlukan ketelitian dalam memilih jenis coating
dan mentestnya sesuai dengan syarat yang dibutuhkan.
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KETAHANAN KEMASAN
Perlindungan diperlukan untuk sebahagian atau keseluruhan dari
produk yang dikemas guna mendapatkan nilai tambah, untuk promosi
penjualan dan kepuasaan pemilik untuk mendapatkan profit secara
jangka panjang dan pendek.
Hal ini berkaitan sekali dengan Ketahanan Kemasan. Ada dua factor
yang mempengaruhi yakni :
•
•

Faktor Extern.
Faktor Intern.

Kedua factor ini sangat erat sekali hunungannya dengan keadaan
produk yang dikemas sehingga perlu mendapatkan perhatian supaya
jangan terjadi hal-hal dibawah ini :
•
•
•
•
•
•

Nilai tambah produk hilang.
Kontaminasi dengan zat-zat kimia, udara dan bakteri.
Profit / Laba menurun.
Faedah yang didapat konsumen tidak sesuai.
Kerusakan / pengembalian.
Kelancaran transportasi tidak baik.

Faktor Extern
Yang mempengaruhi Ketahanan dari kemasan adalah :
•
•
•

Iklim.
Transportasi.
Gas, Air, Serangga.

Faktor Intern
Yang mempengaruhi Ketahanan dari kemasan adalah :
•
•
•

Bahan pengemasnya sendiri.
Produk yang dikemas.
Zat aktifnya.

Dilihat dari kedua factor tersebut maka dari itu sangat perlu sekali
mengetahui produk yang akan dikemas, menggunakan kemasan apa
dan bagaimana ketahanannya.
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Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana sifat produk itu agar
baik dikonsumsi jangka panjang atau pendek, dan wilayah
pemasarannya local atau antar wilayah.

BAHAYA-BAHAYA IKLIM.
Oleh karenanyalah, bahaya-bahaya iklim akan ditentukan yang tidak
hanya oleh tujuan barang jadi tetapi rute dan cara pengangkutannya
itu.
Bahaya-bahaya
iklim
dapat
semakin
mudah
untuk
dipertimbangkan berdasarkan empat pokok masalah :
1. Perubahan temperature.
2. Bahan cairan yang berbahaya yakni air hujan, air laut atau
kondensasi.
3. Uap air yang berbahaya (kelembaban tinggi).
4. Sinar atau radiasi solar langsung yang berbahaya.

1. Perlindungan atas Temperatur.
Meskipun perubahan-perubahan barang disebabkan oleh temperature
tinggi atau rendah, perlu mempertimbangkan pengaruh perubahanperubahan suhu bahkan khususnya untuk suhu dramatis yang tidak
berbahaya. Dengan demikian, pendinginan air panas, pendinginan
moisture, pendinginan udara akan menyebabkan pengumpulan
moisture akibat kondensasi dan air cairan ini dapat menyebabkan
kekaratan baja sebahagian atau pengotoran air yang sensitive pada
bahan makanan, kimia dan lain sebagainya. Pengaruh suhu atau
umumnya, perubahan-perubahan suhu bervariasi secara besarbesaran dari satu barang ke barang, biasanya lebih sulit untuk suhu
tinggi daripada suhu rendah. Misalnya, pengaruh-pengaruh keasaman
disesuaikan oleh peningkatan suhu, yakni perubahan-perubahan kimia
dan biologi dalam bahan makanan atau pharmasi. Oleh karenanya,
ada ambang batas tertinggi terhadap perubahan-perubahan biologi
dengan dengan temperatur-temperatur tinggi biasanya akan
membunuh bakteri, binatang-binatang kecil, dan jamur.
Suhu-suhu yang
lebih
tinggi
daripada
perlawanan
selama
distribusi
dan penyimpanan normal. Meskipun ada peningkatan
dalam resiko korosi atau degradasi bakteri barang, karena ada
perubahan-perubahan bagi barang itu sendiri yang disebabkan oleh
peningkatan suhu udara. Contoh barang-barang berbahaya yang
dipengaruhi oleh peningkatan suhu adalah :
(a)

Coklat. Bahaya disini adalah salah satu dari kelunakan dan
melelehnya barang mengakibatkan kerugian penjualan.
Pendinginan selama distribusi tidaklah layak dan
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pemeliharaan secara ekonomi untuk merumuskan coklat
dalam tingkat tidak basah tinggi, jika jarak ekspor coklat
ke Negara-negara dimana rata-rata suhunya dikenal
sekital 350 – 400.
(b)

Ikan. Perubahan-perubahan biologi yang terjadi sesudah
ikan dipancing, dan menyebabkan sifat off-odour ikan
secara besar-besaran kurang baik yang disesuaikan oleh
peningkatan suhu. Oleh karena itu, biasanya ikan dikemas
pendingin es agar tersimpan dalam suhu rendah. Juga ada
kecenderungan terhadap penggunaan boks-boks yang
berasal daro polystryrene kasar yang mana insulatorinsulator
panas
baik
dan
selanjutnya
tercapai
penghematan pemakaian es.

(c)

Daging. Peningkatan temperature juga menyesuaikan
degradasi biologi daging, meskipun ini tidaklah secepat
seperti halnya ikan. Daging dengan penyimpanan yang
dingin
selama
distribusi
dan
daging-daging
pra
pengepakan ditawarkan untuk dijual dalam cabinet
pendingin.

(d)

Buah-buahan dan sayur mayor. Peningkatan suhu
menyebabkan peningkatan tingkat pengembangan buahbuahan dan akhirnya akan menjadi pokok pengembangan
off-odours dan racun. Kebanyakan buah-buahan dan sayur
mayor seperti tomat dan minuman dingin, akan ada
penyusutan jumlah panas sehingga pak ventilasi perlu
agar mencegah pengembangan panas. Ini adalah salah
satu alasan dalam pembentukan boks tomat konvensional,
dengan ventilasi di empat sudut pack untuk mencapai
bebasnya udara selama pengisian.

(e)

Makanan dalam kaleng. Jelaslah dapat dihindarkan atas
peningkatan suhu dalam pengepakan-pengepakan disini
yang didistribusikan dan diproses berdasarkan kondisi
cukup dingin.

Turunnya suhu tidaklah begitu penting dalam hal kebanyakan
makanan membantu untuk menyimpannya dan semakin meningkat
daur hidupnya. Produk penting yang dipengaruhi oleh temperature
rendah adalah nilai penguapan. Nilai penguapan meliputi pemisahan
pigmen dengan resin sintetis dalam air. Penting untuk mencegah
4
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unsure air yang berasal dari pendinginan dengan kelambatan emulsi.
Jika nilai yang dikeluarkan pada cuaca dingin maka timah-timah
tersebut harus ditempatkan diluar pengepakan guna memberikan
panas berikutnya.

2. Perlindungan Atas Cairan Air
Perlindungan atas cairan air biasanya dimaksudkan untuk pengaturan
bagian luar pak pipa air yakni film plastic atau serat fiber atau karton.
Jika pak yang dibawah pada dek kargo, perlindungan atas air
khususnya penting karena kandungan garam air laut. Ini bahkan
menjadi lebih korosif.
Meskipun atas perlindungan cairan air senantiasa harus diingat bahwa
moisture dapat menurunkan ke dalam pak sampai dengan fluktuasi
suhu. Salah satu cara pencegahan untuk menempatkan bahan kimia
seperti gel silica ke dalam pengepakan. Bahan-bahan kimia itu dikenal
desiccant dan merupakan alat pengurai moisture dari atmosphere.
Bahan desiccant, ini biasanya ditempatkan pada kain atau jenis
kantong yang sama untuk mencegah hubungan diantara dessicant
dengan barang yang dipak.

3. Perlindungan atas uap air
Penelitian pertanyaan perlindungan atas uap air, terlebih dahulu
membatasai
pengertian
apa
yang
dimaksud
kapan
akan
membicarakan masalah kelembaban. Atmosphere jarang seluruhnya
kering dan bahkan menyerap udara yang biasanya berisi sejumlah uap
air yang dapat dinilai yakni air dalam bentuk gas.
Masa air dinyatakan dalam meter kubik udara, diukur berdasar kondisi
yang ada, dengan istilah kelembaban absolute atmosphere. Jumlah
uap air dapat diambil oleh sejumlah udara secara langsung bervariasi
dengan atmosphere yakni udara panas, lebih banyak uap air yang
dapat diangkat. Rasion sesungguhnya jumlah air ada yang diperlukan
untuk mengisi air pada suhu yang sama dikenal dengan istilah
kelembaban relative atmosphere (lihat pelajaran 2). Bilamana uap
udara adalah suhu dingin yang akhirnya akan tercapai jika jumlah
moisture yang ada cukup untuk mengisi udara pada suhu tersebut
dengan pendinginan kapanpun menyebabkan adanya gelembunggelembung uap tersimpan disekeliling objek dalam bentuk pendek.
Suhu ini disebut nilai pendek dengan kelembaban relative adalah 100
persen.
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Pada pelajaran kedua dijelaskan, dalam bagian barang-barang mati,
yakni moisture dapat menguraikan moisture sampai dengan produk
dan/atau pengepakan bahan. Pada pengepakan tertutup, air bergerak
dari atmosphere ke produk dan sebaliknya, sampai dengan jumlah
yang sama dicapai.
Pengepakan kelembaban relative dengan nilai disebut Persamaan
Kelembaban Relatif (ERH). Konsep ini bermanfaat, jika barang yang
ditempatkan di atmosphere mencapai kelembaban relative besar
daripada
Persamaan
Kelembaban
Relatif
(ERH),
ini
akan
menghilangkan moisture. Jika ditempatkan pada kelembaban relative
kurang dari Persamaan Kelembaban Relatif (ERH) yang menambah
moisture. Persamaan Kelembaban Relatif (ERH) barang dapat
ditentukan kurang tepat dengan penempatan beban sample-sampel
dalam serangkaian pipa tertutup berisi atmosphere dari perbedaan
kelembaban-kelembaban relative. Sampel yang dibebankan pada
interval sampai dengan tidak ada perubahan beban selanjutnya yang
terjadi. Perubahan sample sekurang-kurangnya pada beban yang jelas
ada pada atmosphere yang mempunyai kelembaban relative sampai
ke Persamaan Kelembaban Relatif (ERH). Kelembaban relative
atmosphere tetap yang dapat dipersiapkan oleh penempatan pengisian
solusi asam bejana tertutup. Kerangka kelembaban relative dapat
dikembangkan dengan penggunaan perbedaan bahan yakni sodium
nitrate, potassium nitrate, sodium klorida dsb.
Perlindungan atas uap air atmosphere adalah salah satu factor
pengaruh daur hidup pengepakan barang yang kembali tergantung
kepada :
1. Sifat barang.
2. Bidang daerah pada volume rasio pengepakan (Besarnya rasio,
besarnya perlindungan yang dibutuhkan).
3. Kondisi atmosphere.
4. Sisa uap moisture paking.
5. Isi moisture kritis barang – lihat pelajaran 2.
Dalam hal barang mati, maka perlindungan atas pengaruh
kelembaban, seperti makanan dihasilkan oleh bidang bejana moisture
antara barang dengan atmosphere. Bejana itu dapat dalam bentuk
kaca atau plat timah (yakni 100 persen bejana), atau plastic (yakni
bahan-bahan tertentu). Bahan alumunium adalah bahan bejana
6
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lainnya, biasanya 100% efektif tetapi biasanya ada beberapa lubang
minyak (tebal dibawah 25 micron). Kertas biasanya terlalu mudah
sobek untuk menggerakan bejana uap moisture, tetapi dapat
memelihara untuk mengembangkan peralatan tersebut. Namun, yang
perlu dicatat, yakni container hanyalah barang yang cukup berbahaya.
Pada nilai ini perlu membaca bab mengenai Bahan Awal Paking di bab
5, dan Bab 12 membahas paking barang-barang makanan. Kedua
pembahasan tadi dapat ditemukan dalam buku Prinsip Dasar
Pengepakan. Satu hal yang perlu dicatat dalam bab 5 adalah gas tetap
yang tidak dapat dicairkan oleh aplikasi tekanan pada ruang
temperature. Dalam hubungan ini, gas-gas tetap itu berbeda dari uap
yakni uap air, yang juga ada dalam bahan-bahan cair pada ruang
temperatur.

4. Perlindungan atas Sinar dan Radiasi Solar Langsung
Kebanyakan barang sudah dipengaruhi oleh sinar, pengaruh itu dapat
berubah atau menurun warna atau sinar yang dapat bergerak sebagai
katalis beberapa reaksi kimia. Dengan demikian, sinar akan
mengkataliskan gerakan oksigen pada beberapa lemak, meskipun ada
radiasinya (dan dampaknya off-odour atau sifat). Kebanyakan bahanbahan pharmasi yang dipengaruhi oleh sinar ultra violet, dan oleh
karenannya akan dipakkan dalam botol-botol berwarna. Jika dalam
bejana yang cukup bening dibutuhkan, maka pemilihan timah, tube
alumunium atau bejana-bejana figmentasi yang tersedia. Pada contoh
yang ada dari kebutuhan barang dibutuhkan perlindungan absolute
dari sinar film foto.

BAHAYA-BAHAYA LINGKUNGAN LAINNYA
Minyak dan Gas
Biasanya bejana-bejana untuk minyak dan gas perlu untuk mencegah
kerusakan barang selain itu juga untuk mencegah kerusakan barang
selain itu juga untuk mencegah kerusakan barang dari pengaruhpengaruh luar. Barang itu sendiri dapat menjadi minyak atau sifat gas
atau dapat menjadi lembaran peralatan, bagian-bagian baja yang
sudah ditutupi gelombang pelindung dari kemungkinan adanya karat.
Contoh biasa dari jenis barang sebelumnya termasuk minyak mesin,
minyak makan, berbagai macam gas, putty, daging, biscuit dan
margarine. Pengaruhnya sangatlah luas. Pengaruh minyak dan gas
terhadap beberapa bahan plastic adalah salah satu plastiksasi dan
kelunakan, meskipun kehilangan nilai dan akibar deformasi jika
ditekan selama transit atau penyimpanan. Pengaruh itu juga bervariasi
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dengan jenis minyak. Beberapa minyak tumbuh-tumbuhan dapat
menyebabkan pecahnya botol-botol polyethylene pada nilai tekanan
minyak mineral yakni minyak mesin, yang sudah berhasil dipak untuk
jarak tekanan tinggi, bhkan dinegara-negara tropis. Minyak tumbuhtumbuhan yakni minyak makan atau salad yang sudah dipak dalam
botol PVC tanpa kesulitan.
Juga harus diingat, bahwa minyak dan gas adalah bahan yang sangat
mudah terpengaruh dan sangatlah sensitive langsung untuk tempat
yang sangat sempit. Satu contoh yang baik dimana bahaya terjadi
pada bagian luar dari beberapa kandungan aliran barang cair.
Komposisi badan yang secara spiral memberikan cacat dari serat fiber
dengan kondisi dibagian luar kertas di dalam pipa gas. Dan seluruhnya
akan ditutupi dengan bahan pembentuk disekitar label kertas.
Pengecetan label bahan yang tidak disusun oleh garis pembatas
bahaya yang berjalan dan tumpang tindih dari lembaran kertas
pembungkus yang tidak seluruhnya diberikan lem. Lemak berasal dari
aliran sop sudah berdampak antara pilihan-pilihan tidak spontan dari
kertas yang tumpang tindih dan langsung pada serat kayu.
Pencegahan dengan bahan lunak dan berisi sedikit lubang-lubang
kecil. Pada lokasi tersebut, lubang-lubang lemak ini sudah dipenetrasi
dan diuraikan oleh label-label dimana lemak itu ada, sesudah ada jauh
serat kayu diperburuk lagi ke dalam baja jadi dimana dicerna ke dalam
tubuh dan kembali ke label (gambar 57).
Pemeliharaan harus selalu diambil penafsiran test atau hasil yang
sesungguhnya. Perputaran udara yang dipak dalam tube polyethylene
tekanan tinggi yang berjalan sempurna sampai dengan tube itu
dikeluarkan pada bidang yang mempunyai pencemaran sinar matahari
yang tinggi. Tube yang berputar-putar itu dan dipertimbangkan diluar
tingkat oleh pelayanan para teknisi dan perputaran itu ditekankan.
Sesungguhnya apa yang terjadi dengan perputaran yang berisi jumlah
antioksidasi sebagai penerimaan dengan perpindahan ke dalam
plastik.
Ini adalah bahan oksidasi yang diaktifkan oleh kuatnya sinar matahari
dan kembali dalam plastik transparan asalnya ke dalam satu tube.
Solusi untuk menggunakan plastic yang lebih berdaya tahan terhadap
perpindahan anti oksidasi, dalam hal ini bahan plastik polyprolene.
Kesulitan itu harus dipikirkan. Ini terlihat dalam contoh kesulitan yang
tidak disebabkan oleh pengaruh perputaran itu sendiri pada plastik.

Direktorat Jenderal Industi Kecil Menengah
Departemen Perindustrian

8

KETAHANAN KEMASAN

Bahan-Bahan Kimia
Sesungguhnya ada aspek yang sangat luas dibahas di atas juga
sesungguhnya diinginkan melalui interaksi produk / bejana. Dari
semua packing bahan-bahan, kaca akan lebih baik terhadap bahan
kimia yang sering dapat digambarkan diluar table yang memungkinkan
karena daya tahan, tekanan tinggi ataupun biaya. Bahan kimia yang
tidak dapat dipak pada bejana kaca adalah asam hydrochloride,
sesudah secepatnya berpengaruh pada kaca. Meskipun dipakai unsure
bahan penguat kaca.
Namun ada pengaruh yang lebih baik untuk bahan-bahan farmasi
tertentu yang perlu ada kaca bebas alkali, karena sebaliknya barang
itu mudah terpengaruh.
Asam dan alkali dapat berlawanan dengan bejana-bejana baja yang
biasa dapat menyelamatkan plastik seperti polyethylene dan
polypylene. Khususnya alumunium yang berdaya tahan terhadap
bahan-bahan alkalin dengan penurunan tipe alumunium yang ada
untuk penekanan alkalin yang biasanya menjadi cair.
Gerakan bahan kimia pada plastik sulit untuk memenuhi cara umum
dikarenakan besarnya kerangka plastik yang tersedia. Namun tidak
semua plastik itu cukup murah untuk dipakai secara tetap dalam
pengepakan dan beberapa bentuk yang selanjutnya berhubungan
kepada kekuatan plastik yang banyak.
Aplikasi dan peralatan fisik umum dari plastik-plastik ini akan
berproses kemudian.
Polyethylene. Ini adalah plastik bejana yang lemah terhadap uap
misture meskipun tidak terpengaruh oleh cairan air. Kekuatan daya
tahan asam dan alkalis pada sejumlah solusi asam dan yang tidak bias
disolusikan pada hydrocarbon aliphatic (seperti hexane) dan alcoholalkohol berkadar rendah (methyl, ethyl dan butyl), hydrocarbon
aromatic (contoh toluene), ketone (seperti acetone), alcohol berkadar
tinggi dan hydrocarbon calorin.
Polyethylene densitas rendah. Ini adalah bejana dalam ukuran medium
terhadap uap moisture dan juga tidak dipengaruhi oleh cairan air.
Seperti polyestylene yang berdaya tahan dengan asam dan alkalis
yang kuat terhadap sejumlah solusi garam. Namun ini sangatlah
berhubungan secara kimia dan tidak ada solusi untuk semua
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pemecahan pada ruang temperatur. Namun beberapa alat pelunak
dapat terjadi terutama hydrocarbon yang dikalorinasikan oleh
hydrocarbon. Juga ada pertanyaan sebelumnya meskipun tekanan uap
air itu adalah rendah, karena kebanyakan uap-uap organic dan
minyak-minyak essence berjalan cepat langsung melalui polyethylene
tekanan rendah. Penting yang lebih dari satu nilai pandang. Dengan
demikian kehilangan beban isi botol polyethylene densitas rendah
dapat cukup serius yang harus dicatat secara mingguan, terutama
berdasarkan
kondisi-kondisi
penyimpanan
temperature
tinggi.
Perbedaan masalah yang berkembang dalam hal minyak essence.
Ini ada pada bahan-bahan makanan yang tersisa ataupun barang
kosmetik sebagai penambah parfum. Dalam kasus tersebut bahkan
kehilangan satu unsure dapat menyebabkan perubahan yang harus
dicatat pada sisa atau parfum. Sesudah campuran-campuran komplek
ini digabungkan secara berhati-hati guna menghasilkan pengaruh
jadinya dalam perubahan apapun yang biasanya lemah.
Terlebih dahulu polyethylene densitas rendah terhadap oksigen
mempunyai tekanan tinggi, dan penggunaan bahan-naham ini untuk
packing barang-barang yang sensitive dengan oksigen tidak
diperkenankan.
Satu pandangan yang cukup luas digabungkan dengan polyethylene
densitas tinggi dan rendah, meskipun densitas itu terjadi dengan
bahan-bahan lainnya yang disebut dengan tekanan lingkungan.
Bahan-bahan lainnya yang disebut dengan tekanan lingkungan.
Bahan-bahan kimia organic polar tertentu (terutama bidang bahan
aktif yaitu detergen) dapat menyebabkan berproses polyethylene jika
polyethylene itu ditekankan. Penekanan bahan dan penekanan
sesungguhnya harus ada bersama-sama. Dengan demikian perjalanan
polyethylene
yang tidak tertekan secara sempurna adalah
penyempurnaan yang tidak dipengaruhi oleh bahan detergen bahkan
untuk beberapa bulan mendatang. Ini tidak ada penekanan bahan,
karena perjalanan polyethylene dapat terikat dua kali tanpa adanya
kerusakan. Kombinasi penekanan dengan lingkungan kimia yang tepat
sering menyebabkan pengaruh untuk beberpa jam. Masalahnya
tidaklah buruk, karena sudah ditekankan dan ditemukan beban
molekul yang cukup tinggi dengan daya tahan terhadap ESC dapat
cukup tinggi untuk semua tujuan normal. Beban molekul polyethylene
tidak dibatasi oleh para pemasok tetapi dinyatakan oleh penurunan
arus indek yang mengukur perputaran penurunan plastik, yang
kembali tergantung kepada beban molekul. Beban molekul tinggi
berarti adalah penurunan atas tingginya perputaran dan dengan
10
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demikian indeks perputaran menurun rendah (beban perputaran gama
sekitar 10 menit langsung dibawah standar beban pada standar suhu).
Standar daya tahan terhadap ESC yang digabungkan dengan nilai acak
perputaran menurun rendah.

Polyethylene Densitas Tinggi
Ini adalah yang terbaik untuk membawa
daripada polyethylene Densitas rendah dan
untuk pemecahannya. Yang poko pada ESC
adalah polyethylene densitas rendah, juga
tinggi yang lebih resisten.

uap moisture dan gas
agaknya lebih resisten
dalam cara yang sama
tingkat beban molekul

Polypropylene
Ini adalah polimer sama dengan prilaku kimia terhadap polyethylene,
terutama polyethylene densitas tinggi. Perputaran resisten adalah
sangat baik, tetapi terlebih dahulu, terhadap moisture uap dan gas
yang lebih tinggi daripada uap moisture daripada polyethylene
densitas rendah.
ABS, berkedudukan untuk styrene butadiene acrylonitrile dan alat-alat
kimianya yang sama dengan polystrylene dengan resisten terbaik
terhadap minyak dan gas.

Acetat Cellulose
Ini adalah bahan permulaan terhadap moisture uap dan kas. Juga
sensitif terhadap peningkatan moisture yang buka secara dimensi
stabil dalam kondisi perubahan kelembaban. Ini tepat dipengaruhi oleh
kelemahan asam dan alkalis tetapi menjadi satu sebab penurunannya.
Yang dapat disolusikan adalah ester, catone dan alcohol.

Perubahan Odour dan Plavour pada Makanan dan Kosmetik.
Pada umumnya sudah dijamin bahwa perubahan odour dan plavour
dalam bentuk produk yang dipacking sampai dengan dilakukan
pengepakan bahan-bahannya. Namun masalah itu tidaklah sederhana
pada sejumlah perbedaan mekanisme.
1.

Ada perubahan yang dapat menjadi perubahan kimia atau
mikrobiologi pada barang itu sendiri jika tidak dilakukan packing
apapun. Dalam kasus tersebut, packing dapat menurunkan atau
menghapus
perubahan
sehingga
penurunan
dan
atau
penghapusan terjadi pada perubahan odour atau plavour.
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Pembersihan makanan hal yang penting. Dalam kasus-kasus
lainnya packing-packing tersebut dapat mengkontribusikan
terhadap perubahan. Dengan demikian keadaan sampai adanya
perlawanan bakteri anaerobic pada dasar packing di bagian plastic
film yang akan disatukan oleh penggantian plastic film dengan
bahan-bahan non plastic seperti alumunium. Bakteri anaerobic
adalah bakteri yang berkembang di udara sehingga bahan-bahan
pengepakannya hanya dapat digunakan jika makanan itu steril
sebelum dipacking.
2.

Perubahan pada odour atau plavour sampai dengan pengurangan
beberapa ikatan bahan dari barang. Kebanyakan parfum adalah
campuran-campuran yang rumit yang harus secara berhati-hati
dalam kandungan untuk menghasilkan hasil akhir. Pemisahan
bahan mempunyai perbedaan dan ini dapat menjadi ukuran
kekurangan sampai dengan penguapan atau diffuse langsung pada
paket yang tidak terjadi. Kebanyakan ikatan-ikatan violasi telah
dihilangkan pertama kali, dan ini ditinggalkan secara sempurna
atas perbedaan odour atau flabour pada barang yang dipak.
Barang itu kemudian harus ada off-odour atau off-flavour.
Pengaruh itu kadang-kadang dapat menjadi lebih stabil. Misalnya
keluhan atas air mineral yang dipacking pada polyethylene
densitas rendah. Off flavour yang diklasifikasikan pada plat dan
pada akhirnya berjalan ke bawah sampai adanya kekurangan
oksigen langsung melalui polyethylene densitas rendah. (yang
perlu diingat bahwa polyethylene densitas rendah adalah tidak
baik seperti alat pengangkut untuk gas). Air yang berasal dari
resapan yang paling dalam dan berisi proporsi oksigen tinggi
(karena rendahnya suhu serta tekanan tinggi) yang menghasilkan
jarak flavour. Bilamana diproses berdasarkan kondisi panas
relative dan kebanyakan oksigen sudah menghilang. Jenis-jenis
kandungan lainnya yang dapat hilang dari makanan, dengan hasil
yang berarti dari peresapan violasi yaitu bioksida sulfur atau
oksida ethylene.

3.

Pandangan cadangan yaitu untuk meningkatkan odour atau flavour
eksternal, dan juga biasa. Peningkatan itu sampai dengan tahap
awal film atau masuk melalui sel ke dalam container non sel.
Contoh umum dari kontaminan eksternal ini adalah minyak
paraffin, odour dari makanan lainnya (yaitu kawanan atau gralik),
parfum atau barang parfum atau bahkan polusi atmosfir.

Satu kemungkinan sumber peningkatan odour dapar menjadi
dekorasi eksternal pada pengepakan khususnya pada film plastic
12
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atau kertas. Odour dapat menjadi solven atau terhadap reaksi
barang dari minyak panas. Juga kemungkinannya odour yang
dapat ditingkatkan dari bahan-bahan packing yang ada diluar,
yaitu serat kayu atau kayu.
Sebagaimana kekurangan gas yaitu oksigen atau dioksida sulfur
dapat menyebabkan odour atau flavour berubah, maka
peningkatan gas eksternal dapat menjadi penyebab kesulitan.
Kebanyakan hal-hal yang biasa itu pada oksigen. Gas itu sendiri
tidak adanya odour, tetapi menjadi penyebab perubahanperubahan kimia dalam produk. COntoh oksidasi dari lemak yang
menghasilkan asam lemak odour atau flavour, dan oksidasi parfum
pengikat tertentu untuk menghasilkan barang.
4.

Perubahan pada odour atau flavour kadang-kadang menjadi
penyebab oleh reaksi kimia antara barang dan packingnya.
Pertanyaan perbandingan kimia antara barang dan packing sudah
dapat ditekankan dan jenis ini jarang karena kadang-kadang dapat
dicek sebelum adanya pengepakan jadi yang dibuat. Juga kadangkadang terjadi sampai dengan kerusakan mekanik yang dapat
mencapai hubungan antara barang dan keranjang baja.

5.

Packing bahan itu sendiri dapat menjadi sumber off-odour atau
off-flavour. Sebab-sebab diatas itu termasuk kelebihan panas
selama pemanasan dari plastic film atau botol, penggunaan jenis
bahan penambah yang salah dalam thermo plastic, penggunaan
kualitas karton yang lemak, atau kotoran yang tidak efisien dari
botol gelas yang dapat menguntungkan.

Metode Penurunan atau Penghapusan Kontaminasi
Odour atau Flavour
Perlu adanya kejelasan dari uraian diatas meskipun ada kemungkinan
sumber daya perubahan-perubahan odour atau flavour yang
berpengaruh terhadap masalah penting apapun dan akan tergantung
kepada koreksi diagnosa sebab. Pada umumnya masalah yang dapat
ditangani adalah sebagai berikut :
1. Jika perubahan odour atau flavour yang ditetapkan pada makanan
tetapi tidak dipacking perlu sebelumnya diselidiki karena
kemungkinan akan adanya interaksi diantara makanan dengan
lingkungan yang umum. Ini termasuk penghilangan ikatan yang
berasal dari barang ke lingkungan dan meningkat dari lingkungan,
sebagaimana yang sudah dibahas. Kerusakan dari ikatan-ikatan
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violasi dapat dipertahankan dengan penggunaan pengepakan
barang dan juga tidak ada jawaban terhadap masalah odour atau
flavour. Jawaban lainnya dalam hal peningkatan odour atau flavour
dari barang sehingga menyederhanakan pengembangannya pada
tingkat took eceran atau tingkat pergudangan. Yang ada dimana
sebab dekorasi pengepakan adalah untuk menghapus sumber yang
menjadi solusi, pengeringan minyak dan lain sebagainya. Dewasa
ini para pemakai tinta cetak menyadari sebaik-baiknya atas
masalah yang dapat dipasok pada penggunaan tinta dengan
pengepakan makanan. Pada akhirnya jika itu sampai dilakukan
pengepakan dan atau interaksi makanan maka tuduhan bahan
pengepakan jelaslah salah satu untuk beberapa pilihan lain yang
harus dibuat.
2. Jika bahan itu ada dalam pengepakan bahan atau bejana kemudian
barang yang pertama kali harus diselidiki adalah tatacara pabrik
pembuat yang digabungkan dengan pengepakan. Ini sudah
dibahas. Jika bahan-bahan menjadi bagian intrinsik dari bahan
packing (yaitu serat kayu yang berasal dari limbah kertas
berkualitas rendah). Kemudian perubahan bahan pengepakan harus
dibuat.

Deteksi Sumber Odour
Seperti yang terlihat bagaimanakah untuk mengenal sumber-sumber
yang ditempatkan bila dapat mempertimbangkan metode dan
pengenalan lokasi. Yang harus dipertimbangkan adalah metode
identifikasi dan lokasi.

Tes Panel
Kebanyakan metode yang biasanya untuk tes dengan penggunaan
seleksi panel. Dasar-dasar umum dalam seleksi panel-panel pada
BS.3755:1964. Satu metode penilaian tainting adalah tes segitasi
dimana tiga sample yang disajikan pada panel. Dua diantara panelpanel itu sama (contoh blank) dan lainnya adalah sample berdasarkan
penyelidikan. Tes yang sama adalah tes duo-trio juga sample-sampel
ini dinyatakan pada panel, salah satu yang dikenal dalam
pengendalian. Pengendalian mempunyai odour dan panel yang
ditayangkan untuk menjawab apakah sample-sampel itu lebih baik,
lemah atau sama.
Satu metode yang istimewa dari penilaian sumber tainting adalah
ketergantungan kepada yang dikenal sebagai serat odour.
Kemungkinan sudah dicatat bahwa jika itu cukup berbahaya pada
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odour melalui rentang waktu yang cukup panjang, dan proses
kelihatannya tidak terlihat secara sempurna. Jika suara itu atau bau
diutamakan maka odour dapat dideteksi. Sekarang makanan yang
telah terkena odour dari packingnya, tetapi packing itu meliputi
kantong plastic film ke dalam karton yang dicetak. Tidak selalu mudah
untuk mengenal off-odour yang utama dengan salah satu dari tiga
kemungkinan sumber. Metode serat odour adalah sebagai berikut :
1. Salah satu dati tiga sumber yang ada – katakanlah pilihan karton
yang tidak dicetak – secara berulang-ulang sampai dengan odour
tidak cukup lama untuk dideteksi.
2. Makanan yang terkena off-odour adalah yang diproses. Jika odour
itu dideteksi maka ada perbedaan odour dari tempatnya. Namun
jika tidak ada odour yang dapat dideteksi maka harus ada hal yang
sama pada bidangnya dengan penciuman yang intensif.
3. Tes yang diulangi dengan sumber-sumber lainnya.
Dalam hal flavour, pengenalan itu biasanya diupayakan untuk
penggunaan tes duo trio, dengan pengendalian isi sample-sampel
tanpa adanya racun. Metode ini memerlukan pemikiran mengenai
kemungkinan sebab-sebabnya.

Gas Chromatography
Bilamana seluruhnya tidak dikenakan maka metode yang sangat
canggihpun harus dipakai dalam hubungannya dengan tes panel. Satu
metode untuk menggunakan gas chromatography. Dalam memisahkan
dan menganalisa komponen-komponen volasi packing. Ikatan volasi
ini yang melewati langsung gas chromatography kolom pada tingkat
variasi sehingga pengikat pemisahan dapat diproses pengaruh akhir
kolom oleh panel. Reaksinya kemudian dapat dihubungkan dengan
analisa. Analisa tergantung pengenalan berbagai macam kondisi
puncak yang dicatat pada peralatan kertas. Metode itu yang diproses
lebih sulit daripada suara karena :
1. Kebanyakan odour dengan sendirinya tercampur.
2. Kebanyakan
kandungan-kandungan
kimia
menghasilkan
serangkaian kondisi puncak pada chromatography.
Gas chromatography dapat juga dipakai dalam pengendalian bahanbahan pengepakan. Standar yang sudah ditetapkan, kontaminasi itu
biasanya diketahui pada alat chromatography.
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PERLINDUNGAN ATAS MIKRO
DENGAN PENGARUH INSECT

ORGANISME

Pokok kerusakan mikro organisme dan insect yang dibunuh
sepenuhnya dibahas pada bab 6 mengenai dasar-dasar pengepakan
dan ini akan dipelajari selanjutnya.
Pada dasarnya ada dua aspek masalah. Satu aspek penelitian dari
penurunan barang yang tidak terlihat dalam pengepakan dan metode
oleh pengepakan yang dapat menurunkan atau menghapus penurunan
tersebut. Aspek lainnya dari masalah itu adalah pengaruh mikro
organisme dan insect pada pengepakan bahan itu sendiri.
Biasanya bagian masalah yang pertama dipecahkan oleh pembunuhan
bakteri atau jamur yang ada pada makanan kemudian berjalan pada
bahan-bahan pengepakan yang cukup baik guna mencegah
kontaminasi selanjutnya. Yang perlu diingat bahwa atmosfir itu sendiri
sudah jauh dari steril sehingga makanan yang berproses dari bentuk
media pertumbuhan yang baik dalam mikro organisme yang biasanya
harus disterilkan dengan pengepakan agar mencegah pengembangan
dan pertumbuhan selanjutnya.
Biasanya ini lebih mudah karena sterilisasi yang pertama dan
pengisian bejana-bejana yang steril berdasarkan kondisinya. Beberapa
nilai pencapaian sterilisasi yang secara ringkas disusun dalam dasardasar pengepakan yang sepenuhnya menjadi pelajaran berikutnya.
Dimana produk yang disterilisasikan itu, pengaturan untuk mencegah
pencernaan makanan dari mikro organisme yang segar. Plat timah dan
kaca serta plastic semuanya mampu untuk mencegah bakteri dan
jamur. Dalam hal makanan-makanan kering yang belum disteril maka
pengaturan packingnya adalah untuk mencegah pencernaan mouisture
yang dapat mengembangkan pertumbuhan mikro organisme. Namun
yang perlu dicatat, dan bahkan isi mouisture produk, sebagai mana
prosentase yang terlalu lemah untuk mendukung bakteri atau
pertumbuhannya, konsentrasi mouisture setempat dapat terjadi
langsung. Kondensasi tersebut dapat dihindarkan oleh penyimpanan
barang pada temperature tertentu. Jamur juga memerlukan
pertumbuhan oksigen, oleh karenanya satu cara untuk mencegah
pertumbuhan jamur adalah menghindari bahaya oksigen dengan
penggunaan pengepakan pemanasan. Makanan seperti daging dan
lain-lainnya harus dipak dengan cara ini. Tentu saja pengepakan
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bahan itu harus dapat membawa gas yang baik untuk mencegah
perubahan oksigen.
Kebanyakan bahan yang dipakai dalam pengepakan adalah untuk
melawan mikro organisme dan insect. Perlawanan jamur bahkan dapat
terjadi pada bahan-bahan yang tidak dengan sendirinya bahan-bahan
yang bergizi. Dengan demikian perlawanan enzim yang dihasilkan oleh
proses. Proses ini dapat berkembang terhadap kaca sehingga dapat
menjawab masalah ini yaitu kebersihan. Kasus yang sama adalah
pengkaratan alumunium oleh pembentukan asam untuk memproses
pertumbuhan. Jamur dan bakteri berkembang akibat adanya perekat
binatang. Ini tidak hanya yang menjadi dasar perekat juga penyebab
kekaratan dimana label-label dapat ada pada bejana-bejana baja.
Kayu, kertas dan bahan-bahan lainnya adalah bahan yang cukup baik
untuk memproses pertumbuhan berdasarkan kondisi sehingga suhu di
daerah tropis terhadap bahan ini harus menjadi salah satu mouisture
ataupun pengaruhnya terhadap jamur. Jelaslah bahwa kertas dan
serat kayu dalam hubungannya dengan makanan tidak dapat
terpelihara dari pengaruh-pengaruh jamur yang biasa, yaitu
kebanyakan
adalah
racun
dan
solusinya
harus
mencegah
perkembangan moisture.

KESIMPULAN
Ketahanan kemasan akan mempengaruhi beberapa hal, yaitu :
• Nilai perlindungan produk.
• Kelancaran transportasi.
• Penyimpanan jadi baik
• Nilai tambah produk
• Profit
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DISAIN DAN PENGEMBANGAN KEMASAN

UDASAR-DASAR PENGEMBANGAN
KEMASAN
Kesempurnaan rancangan dan kemasan adalah merupakan perpaduan
dari berbagai sudut pandang yang berhubungan dengan produk atau
kebutuhan pasar yang disebutkan oleh pihak pengelola, pemasaran,
penjualan, pengolahan, penelitian dan pengembangan pengendali
mutu dan sebagainya.
Pengemasan akan mempunyai dampak dan pengaruh jangka panjang
pada keseluruhan laba dan penjualan, maka hal ini harus dipikirkan
secara awal untuk mendapatkan hasil yang baik.
Bagaimana cara pengemasan ini akan dikembangkan tentunya
tergantung dengan organisasi dari tiap perusahaan tetapi yang
terpenting tiap perusahaan harus menyadari beberapa hal yang sangat
penting antara lain:
1. Keadaan yang sekarang dan perkembangan dari bahan
pengemasan masa kini sesuai dengan sifat dan biayanya.
2. Perkembangan pemasaran dan teknologi permesinan.
3. Posisi yang dihadapi berkenaan dengan kemasan produk pesaing.
4. Perubahan yang dapat merubah penempatan dari produk.
5. Pengaruh social pada lingkungan seperti masalah daur ulang dan
pembuangan.
6. Sistim pengemasan masa kini dan perkembangannya.
Kita juga harus memikirkan pengembangan kemasan sebagai suatu
hal yang wajar tapi juga harus diingat bahwa pengembangan kemasan
juga harus ditempatkan pada tahap-tahap dari suatu siklus hidup dari
suatu produk.
Secara lengkap kita bisa memulai dan memikirkan sasaran
pengembangan kemasan dari sudut pandang dari kemasan baru untuk
produk lama atau kemasan baru untuk produk baru.
Pertama, kita harus memikirkan sasaran dibalik pengembangan
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kemasan dan yang penting kita harus mempunyai pendekatan
tunggal. Pengembangan kemasan bisa diambil dari beberapa sasaran
yang akan kami sebutkan didaftar terlampir, yang mana cukup banyak
sasaran tersebut yang bisa menimbulkan benturan.
Sangat penting ditentukan suatu sasaran yang terpenting dari satu
tahap dan kemudian ditentukan sasaran yang berikutnya.
Sebagai contoh, kalau kita ingin mengurangi banyaknya kerusakan
pada satu kemasan dan ingkatkan masa simpan dari produk tersebut
pada waktu yang bersamaan dengan keinginan kami untuk
mengurangi biaya per unit, kita harus menentukan sasaran tersebut
satu demi satu. Tentunya akan lebih baik bila kita pertama-tama
meningkatkan kemasan secara teknis dan kemudian menentukan
bagaimana biaya per unit bisa dikurangi dikemudian hari.

SASARAN
Apa yang bisa diperoleh dari kemasan yang baik?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mengurangi biaya per unit.
Memmpromosikan penjualan, penjualan eceran serta penerimaan
produk oleh konsumen.
Meningkatkan kinerja penjualan dan keuntungan / laba.
Mengurangi limbah atau bahan terbuang pada proses pengemasan.
Menambah jangkauan pasar dan membina pasan yang baru.
Meningkatkan kenyamanan konsumen.
Mengurangi kerusakan.
Meningkatkan pengendalian pada transportasi.

Kedua. Pemikiran yang berkaitan dengan alasan alasan untuk
merubah kemasan.
Kita harus memikirkan masalah-masalah: Kapan kita harus merubah ?
Mengapa kita harus merubah ? Bagaimana kita akan merubah ?
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PRODUCT LIFE CYCLE ( SIKLUS KEHIDUPAN
PRODUK )
Tiap produk akan mengalarni paling tidak 4 (empat) tahap dalam
kehidupannya.
Tahap pengenalan, pertumbuhan, pematangan dan penurunan
sampai pada akhir siklus kehidupannya. ( Lihat gambar terlampir ).
Segera setelah produk tersebut diperkenalkan pada pasar, produk
tersebut akan menjalani suatu masa dengan volume yang sangat
rendah.
Pada tahap berikut yaitu pertumbuhan, volume dan laba akan
meningkat sampai pada suatu titik maksimum.
Volume akan mencapai suatu titik stabil pada tahap pematangan
dengan kecenderungan menurunnya laba per unit.
Dan biasanya pada tahap akhir pada siklus tersebut volume penjualan
akan menurun secara drastis. Panjang dari siklus hidup, waktu dari
tiap tahap dan bentuk dari kurva akan bervariasi untuk tiap-tiap jenis
produk, tetapi pada tiap kasus berakhirnya suatu produk biasanya
terjadi pada satu dari tiga penyebab.
Pertama, kebutuhan akan produk tersebut bisa menghilang. Ini terjadi
pada alat peras jeruk ketika jus jeruk yang dikemas dan dibekukan
muncul dipasaran.
Kedua, ketika suatu produk yang lebih baik, lebih murah, atau lebih
nyaman dipakai berkembang untuk memenuhi suatu kebutuhan yang
sama. Contoh yang cukup nyata, ketika wadah yang terbuat dari
plastik dan karton mulai menggantikan wadah dari kayu atau logam.
Ketiga, suatu produk kompetitif yang telah ada, tiba-tiba bisa menjadi
diam, dan melalui cara pemasaran yang unggul akan meningkatkan
kembali kesempatannya. Ini tenjadi di Amerika Serikat ketika suatu
perusahaan berhasil meyakinkan perkumpulan para dokter gigi yang
memberikan pengakuan pada produk pasta gigi yang juga mencegah
kerusakan gigi.
Peran dari kemasan pada siklus hidup produk tergantung dan factorfaktor yang kritis pada tiap-tiap phase.
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Pada masa
pengenalan
produk,
pengembangan
produk
dan
perancangannya benjalan bersama-sama dengan kemasan dan desain
kemasannya.
Sangat nyata pada berbagai jenis produk makanan, pengembangan
yang terjadi umumnya hanya pada desain dan kemudahan dari
kemasannya.
Pada tahap kedua yaitu pertumbuhan, iklan dan distribusi memegang
peran sangat penting yang menentukan perbedaan antara laju
pertumbuhan dan laju kenaikan laba. Faktor distribusi pada umumnya
tergantung dari kemasan dan tiap iklan yang dibuat harus
menonjolkan kemasannya atau produk tersebut tidak akan terjual.
Pada tahap ketiga atau pematangan, peran kemasan sudah tidak
terlalu menonjol, disini teknik pemasaran yang andal sangat
diperlukan. Suatu penyempurnaan dari kemasan dapat memberikan
suatu citra yang baru bagi produk tersebut waktu penjualan telah
mulai menurun.
Pada akhirnya, pada tahap penurunan, kemasan kembali memainkan
peran yang besar pada efisiensi biaya dari keseluruhan proses.
Hal lain yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu produk
cenderung lebih cepat mencapai kematangan dibanding dengan lima
belas tahun lalu, dan siklus hidup produk akan lebih pendek.
Kecenderungan ini tak hanya ditemui pada produk konsumen tapi juga
Pada produk-produk industri.
Sangat penting diingat bahwa tiap perusahaan yang memasarkan
beberapa produk harus secara periodik menelaahi kembali dan untuk
yang telah mencapai kematangan dan mendekati penurunan harus di
kaji terhadap produk baru yang berada pada masa pertumbuhan.
Tindakan harus diambil untuk menciptakan suatu kesinambungan.
Tindakan ini termasuk perubahan kemasan.
Secara konsekwen, kapan kita harus merubah kemasan tidak terkait
dengan waktu yang khusus sesudah pengenalan produk tetapi lebih
pada posisi didalam siklus hidup suatu produk
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MERUBAH SUATU KEMASAN
KAPAN ?
•
•

2 tahun setelah dimulai?
5 tahun atau kapan?

MENGAPA ?
•
•
•
•
•
•

Perubahan dari produk.
perubahan sistim distribusi.
Cara penjualan eceran yang baru.
Cara persaingan berubah.
Pelanggan memerlukan kemasan yang lain.
Bahan kemasan atau metoda pengemasan yang baru.

BAGAIMANA ?
•
•
•
•
•

Ukuran
Bentuk
Desain graphis
Cara produksi yang lebih baik
Peningkatan kemudahan konsunien
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MERENCANAKAN SUATU PERUBAHAN
Bila kita memutuskan untuk merubah kemasan,
mcmpersiapkan suatu perencanaan yang matang.

kita

harus

PERENCANAAN
A. Siapa-siapa saja yang dilibatkan
• Penelitian dan Pengembangan Produk
• Pelaksana riset pasar
• Periklanan
• Penjualan
• Perancang desain
• Bagian hukum
• Pembelian
• Pengelola produksi
• Tim pengemasan
• Transportasi
B. Siapa-siapa yang diluar perusahan ? Kebijakan?
C. Waktu pelaksanaan
Banyak bagian-bagian yang harus dilibatkan dalam proses ini, juga
orang-orang diluar perusahaan seperti biro iklan, percetakan /
pembuat kemasan, konsultan pengemasan, pcrusahaan riset dll.
Semua bagian ini akan berperan dan perusahaan harus memberi
pengarahan dan kebijakan bagaimana bagian-bagian ini mengerti
sepenuhnya akan peran atau tugas yang dilakukannya.
Dengan pengalaman-pengalaman yang dipunyainya, bagian-bagian ini
biasanya bisa mempersingkat atau mengambil jalan pintas dalam
proyek pengembangan kemasan mi.
Hal yang terpenting dari perencanaan ini adalah juga waktu
penyelesaian, dan harus dipikirkan bahwa waktu penyelesaian ini
tentunya tergantung dari waktu penyelesaian dari tiap-tiap komponen
terkait, bila waktu penyelesaian dan flap komponen tersebut misalnya
lebih dari 3 bulan, tentunya akan tidak ada gunanya bila kita
menentukan 3 bulan sebagai waktu penyelesaian dari proyek tersebut.
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BIAYA PENGEMBANGAN
Biaya pengembangan kemasan selalu ada, tidak benar bila ada
anggapan bahwa biaya pengembangan ini dipikul oleh para pemasok
kemasan.

BIAYA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mendefinisikan kebutuhan.
Pencarian / penelitian awal.
Desain, fungsi dan graphis.
Bentuk dan contoh-contoh.
Uji coba pasar.
Persiapan spesifikasi pembelian.
Persiapan pengukuran kwalitas.
Peralatan.
Masalah-masalah yang timbul pada awal pelaksanana.

Sangat penting adanya definisi kebutuhan, penelitian awal tentang apa
yang pernah dilakukan sebelumnya, dan melihat satu persatu hal-hal
tersebut sampai pada masalah-masalah awal pada jalur pengemasan.
Tiap-tiap tahap harus mempunyai perkiraan biaya dan awal sehingga
jumlah waktu dan uang yang di pergunakan dapat memperoleh suatu
hasil yang balk.

PROSES PENGEMBANGAN KEMASAN
1. Definisikan kebutuhan dari kemasan secara nyata.
2. Penelitian awal secara menyeluruh, tidak hanya bahan kemasan
yang tersedia tapi juga hal-hal yang menyangkut ramalan pasar
serta biaya.
3. Rancangan kemasan harus mencakup kebutuhan fungsional dan
desain grafis yang memuaskan.
4. Buatlah model dan contoh kemasan untuk pemeriksaan teknis
dan penelitian yang lain.
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5. Laksanakan uji coba pasar.
6. Buatlah spesifikasi untuk kepentingan pembelian.
7. Buatlah sistim pengukuran mutu tidak hanya pada jalur proses
pengemasan tapi perlu juga dilakukan pada jalur produksi dari
para pemasok bahan kemasan.
8. Buatlah prosedur peningkatan peralatan kerja dan kita harus
yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, karena
merubah semua peralatan akan menimbukan biaya yang tidak
sedikit.
9. Kita harus mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul
pada awal proses pengemasan. Pada tahap pengenalan ini,
perubahan perlu dibuat dan penyesuaian harus dilakukan sebelum
tahap pertumbuhan mulai.
Kita juga harus meneliti produk dan mengumpulkan sifat-sifat darinya,
kita juga harus meneliti gangguan-gangguan pada jalur distribusi dan
akibat yang bisa timbul baik pada produk dan kemasannya, termasuk
hal-hal yang diperlukan dalam pemasaran dan cara penjualan produk
tersebut. Faktor-faktor dan pemikiran tersebut adalah yang ada pada
daftar tabel berikut.

PRODUCT ASSESSMENT
BENTUK PHISIK
•
•
•
•
•
•
•
•

Gas
Padat atau cair
Cairan kental atau encer
Pasta
Bubuk
Granul
Tablet atau kapsul
Blok padat
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ALAMIAH
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mudah berkarat
Beracun
Mudah terbakar
Berbau
Mudah basi
Lengket
Mudah pecah / getas
Kasar
Mudah tergores

BAGAIMANA KERUSAKAN BISA TERJADI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bantingan mekanis
Getaran
Gesekan
Perubahan suhu
Perubahan kelembaban
Oksigen
Bau
Cahaya
Kerusakan
Ketidakcocokan material
Hama tikus, serangga

Faktor rawan pecah
Jarak frekwensi
Penyelesaian permukaan
Jarak aman
Nilai kritis
Bagaimana?
Yang mana?
Pudar
Perubahan kimiawi

BAGAIMANA KEMASAN YANG TAK MEMENUHI
SYARAT
•
•
•

•
•

Kotoran mudah masuk
Kebocoran
Tidak cocok dengan produk
1. aroma atau bau pindah ke produk
2. merusak / n~nimbu1kan karat pada produk
3. reaksi kimiawi
4. kehilangan keunggulan setelah kontak dengan produk
Mudah dicuri
Mudah kena noda
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KERAWANAN DALAM JALUR DISTRIBUSI
KERAWANAN MEKANIS
•
•

Jatuh:
Benturan:

•
•

Getaran:
Tekanan:

Posisi, Ketinggian, Jenis lantai
Dengan kemasan yang sama dan serupa, sama
bahan, beda bahan. Dengan dinding kendaraan, dok
dsb.
Dengan atau tanpa beban tumpuk
Pada penumpukan, ikat jaring, dsb

KERAWANAN CUACA
•
•
•
•
•
•
•
•

Kebasahan : Air hujan, uap air laut, kondensasi
Kelembaban : Kehilangan atau penambahan kelembaban
Karat
Perubahan fisik
Suhu : Menyebabkan cain / mencair
Pemisahan emulsi
Menjadi getas
Kerusakan fisik

PEMASARAN DAN PENJUALAN
PRODUK
• Bagaimana dengan pcsaing?
1. Kemasan yang dipakai
2. Jumlah yang terjual
3. Harga jual yang dianjurkan

PELAYANAN ECERAN
•
•
•
•
•

Swalayan?
Toko serba ada?
Pesan melalui pos?
Pelayanan antar ke rumah?
Bagaimana pesaing mengecerkan barangnya
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PELANGGAN / LANGGANAN
•
•
•
•
•

Umur
Jenis kelamin
Kelompok pendapatan
Tingkat sosial
Lokasi ( rumah, lokal, regional, nasional, ekspor )

KEMASAN
KEMASAN UTAMA / PRIMER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukuran, Bentuk, Berat
Standar, hadiah, musim
Kantong, amplop, sachet
Kotak keras, karton lipat, kemas kartu
Wadah logam / kaleng
Wadah gelas
Tube ( Logam atau plastik)
Wadah plastik ( Blow, injection, thermoform)
Wadah dan pulp pracetak
Tube kompsit

KEMASAN TRANSPOR
•
•
•
•
•
•

Ukuran, berat, bentuk, jumlah unit dalam tiap kemasan.
Peti atau krat kayu.
Kotak atau drum dari karton.
Karung ( kertas, kain atau plastik)
Drum logam
Plastik

KEMUDAHAN DAN CARA PAKAI
KEMASAN UTAMA / PRIMER
•
•
•

Periksa sebelum membeli?
Mudah dibuka?
Tutup kembali?
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•
•
•
•
•
•
•

Dosis takar?
Alat takar?
Disimpan ditempat yang tak mudah dilihat?
Dipakai bilamana menarik itu penting
Mudab dipegang / digenggam?
Fungsi khusus - spray, masak dengan kemasan.
Mudah dibuang / sekali pakai buang

KEMASAN TRANSPOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berat?
Bentuk?
Bisa untuk display / pamer?
Sekali pakai buang?
Bisa dikembalikan setelah pakai?
Bagaimana setelah dipakai?
Pergerakan palet?
Transpor dengan kontainer?
Bisa dipegang dengan tangan?
Harus dengan forklift?
Harus diikat?

DESAIN DAN GRAPHIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Nama / Merk
Logo
Nama produsen
Naxna produk
Isi
Kode warna
Teks sesuai peraturan
Cara pemakaian

•
•
•
•
•

Panel harga / Bar code
Warna dan hubungannya
denga produk
Mudah dibaca / terbaca
Mudah dilihat / terlibat
“Impak” dan “Kepribadian”

Pertimbangan ekonomis pada pengembangan kemasan tertera pada
tabel dibawah ini.
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EKONOMI
•
•
•
•
•

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

pengembangan
bahan
mesin dan peralatan
pengerjaan dan proses pengemasan
distribusi

Kita bisa simpulkan bahwa untuk mengembangkan tiap kemasan kita
harus menentukan sasaran. Kemudian memikirkan karakter dari
produk dan hal-hal yang lain yang telah ada, seperti dimana produk
yang dikemas akan dibuat, jenis mesin pengemasan apa yang ada dan
sebagainya.
Buat juga prototip yang pada beberapa tahap harus dilakukan uji coba
tidak hanya pada efisiensi dari graphis saja tapi juga efisiensi dari
fungsi dan struktur kemasannya.
Pada tahap ini kita harus melibatkan para pemasok dan juga memilih
cara transportasi sehingga diperoleh hasil yang optimal dengan biaya
yang wajar.
Dalam rangka memproduksi suatu kemasan yang akan berfungsi
dengan baik kita harus terlibat pada proses uji pasar dan konsumen
untuk melihat kekuatan dan kelemahan dari jenis desain tertentu. Dan
ini bisa melibatkan suatu uji coba sederhana pada skala laboratorium
atau pada skala uji lapangan sepenuhnya.
waktu itu berjalan kita harus secara detil merencanakan bagaimana
kemasan yang baru ini akan masuk pada proses produksi dan
meyakinkan bahwa semua yang ada pada proses produksi, jalur
pengemasan, transpor, distribusi dan eceran mengetahui peran apa
yang harus dilakukan.
Ini sernua hanya bisa dicapai bila semua hal yang diperlukan pada tiap
mata rantai tersebut diatas bisa dikomunikasikan dan dicatat, dan
pada waktu yang bersamaan kita perlu mengadakan check kwalitas
pada proses produksi dan teknik pengambilan contoh bisa mewakili
keadaan yang sebenarnya terjadi. Semua ini harus bisa dilaksanakan
dalam kerangka anggaran yang telah ditentukan dan awal.
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah
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INDUSTRI POLYETILENE DAN APLIKASINYA

INDUSTRI POLYETILENE DAN
APLIKASINYA
INTRODUCTION
•

What is polyethylene ?

•

A polymer is a large molecule built up by the repetition of a small,
simple chemical unit.

•

Polyethylene is obtained by polymerization of ethylene

MILESTONE IN POLYETHYLENE DEVELOPMENT
1934
• Fawcett and
pressure.

Gibson

polymerized

polyethylene

under

high

1940
• Polyethylene introduced commercially
1954
• Ziegler produced Polyethylene without pressure
1960
• LDPE, HDPE introduced in Indonesia
1975
• BP Chemicals develop LLDPE
1980
• LLDPE started to use in Indonesia
1993
• Indonesia started to produce Polyethylene (LLDPR & HDPE)
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CHARACTERISTICS OF POLYETHYLENE
•

Solid

•

Rigid

•

Thermoplast

ADVANTAGES OF POLYETHYLENE
•

Easy Processing

•

Chemical Resistance

•

Heat Resistance

•

Low Mold Shrinkage

WHAT
DO
CUSTOMERS
POLYETHYLENE PRODUCTS?

LOOK

FOR

IN

•

Ease of Processing
Output rate low down-time (Extrusion, Reeling, Molding, Mould
Release)

•

Ease of Conversion
Output rate low down-time trouble-free (printing, sealing, welding,
conveying)

•

Appearance of Product to End-User
Colors gel contamination gloss of surface haze of film, warped
molding.

•

Strength of Product for End-User application
Resistance to impact stretching, puncture, crushing, etc
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POLYETHYLENE PROPERTIES
Polyethylene is characterized by main parameters :
• Density
•

Melt Flow Rate

•

(Molecular weight distribution)
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DENSITY MEASUREMENT
•

Density is usually measured on Density Column (ISO 1183 – 1987
Method D)

•

Specimen preparation and conditioning is very important

•

Standards :

CONVENTIONAL DENSITY (ISO 1872/1 – 1966)
•

Prepare MFR extradite

•

Free of voids

•

Anneal in boiling water

•

Allow to stand (1 hour)

•

Measure sample density with in 24 hours

NOMINAL DENSITY (ASTM D2839 – 69)
•

Prepare MFR extradite

•

Free of voids

•

Allow to cool at room temperature (30 min’s)

•

Measure density, taking the reading no longer than 20 min’s after
immersion.
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DENSITY GRADIENT TUBE

TYPE OF POLYETHYLENE
LDPE &

MDPE

HDPE

931 - 940

941 - 960

LLDPE *
DENSITY

910 - 930

(Kg/m3)
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MELT FLOW RATE
•

This test measures the rate at which polymer melt flows under
specified conditions (ISO 1133 – 1991; Condition 4).

•

Melt flow rate can be measured under different loads:

•

Ratios at MFR’s at two different loads (flow ratios) give some
indication of molecular weight distribution (MWD) variation.

MOLECULAR WEIGHT
•

The molecular weight (MW) of the polyethylene depends upon the
length of the polymer chain.

•

An indication of the MW can be obtained by measurement of the
melt flow rate (MFR).

•

Low molecular weight = High melt flow rate

•

High molecular weight = Low melt flow rate
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QUALITY CONTROL DAN ECONOMIC ASPEC

KONTROL KUALITAS
Pengertian tentang kontrol kuaiitas, harus ditelaah secara hati-hati.
Terminologi dari perkataan ini harus diartikan secara jelas, dan jangan
didefinisikan dengan samar-sarnar dengan melihat sekitar masalah
dan situasi.
Kontrol kualitas bisa dilaksanakan secara jelas atau baik, dan masalah
ini tercakup dalarn setiap proses manufaktur. Banyak kegiatan,
produksi pada setiap batch yang melaksanakan kontrol kualitas pada
setiap tahap.
Sampel diambil dan diadakan pengetesan dan setiap batch direlease
dengan memperhatikan hasil dari test tersebut. Engjneering inspection
dan laboratory kontrol dari industri manufactur kimia dan makanan,
secara tradisional, untuk mengecek dan kontrol don performance dan
komposisi sesuatu produk.
Pertu dibedakan antara kontrol kualitas dan pengukuran kualltas.
Kontrol kualitas mellbatkan semua yang terlibat, sejak mulai bahan
baku, sampai dengan finish produk sampai kepada pelanggan. Yang
dinamakan kontrol kualitas, hanya efektif bila ditunjang oleh kegiatan
pengukuran kualitas, yang dilaksanakon oleh manager ataupun
operator, yang bisa mengambil keputusan.
Pengukuran kualltas, ditunjang dengan data statistik don kegiatan
inspeksi khusus. Terkadang proses inspeksi tersebut bisa dilaksanakan
oleh operator. Setiap kegiatan manufaktur, harus rnemililci kritenia
tentang kualitas kontrol decision, yang didasarkan persetujuan
sebeluninya dan ini ditunjang dengan informasi dari pengukuran
kualitas. Banyak perusahaan kecil yang tidak sadar, bahwa
sebenarnya mereka mengadakan kegiatan kontrol kualitas, secara
informal. Kegiatan kualitas kontrol harus dilaksanakan secara
ekonomis.
Alat ukur untuk dan menentukan pengusaha makanan yang benhasil
misalnya selalu ditinjau dari seqj kualitas kontrol dan didefinisikan
sebagai berikul:
• dapat memproduksi makanan yang memenuhi selera konsumen.
•

dan tiba ditangan pelanggan dalam kondisi yang baik.
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Persyaratan pertama akan tergantung pengertian manufaktur
terhadap food science, sedang yang kedua sepenuhnya tergantung
kepada pengemasan. Meskipun manufaktur bisa berhasil menyerahkan
produk dalam bentuk baik tetapi persyaratan pertama tidak dipenuhi,
penjualan tersebut sulit berhasil sekali. Dan pelanggan akan
menyebarkan hal yang tidak memuaskan secara cepat sekali, dan
menginformasikan kepada yang lain.
Apa sebenamya yang disebut kualitas?
Dalam konteks pembicaraan ini, yang dimaksud adalah aspek yang
berhubungan dengan kualitas dari kemasan. Kualitas dapat
didefinisikan dengan banyak cara, tetapi yang terbaik adalah bila
didefinisikan sebagai kesempurnaan. Kesempurnaan adalah sesuatu
yang sulit dan jarang bisa dicapai.
Tingkat kualitas yang akan dicapai, harus ditentukan sebelumnya
untuk setiap produk. Tidak diperlukan memproduksi tingkat kualitas
jauh lebih tinggi dari yang sudah disetujui bersama. Dan yang paling
penting dalam masalah standard kemasan adalah kualitas yang
konsisten sesuai proses produksi.
Sebagai contoh kita mengharapkan sesuatu nilai dari produk yang kita
tentukan adalah rata-rata 85, dengan varian antara 80 - 90. Dengan
sendirinya kita tldak mengharapkan nilai antara 95 – 96 ataupun yang
rendah dengan nilai 75. Dengan perkataan lain pengertian bersama
dan toleransi yang diperbolehkan harus dltetapkan. Harus dltegaskan
kualitas yang diperoleh untuk melaksanakan pekerjaan, selanjutnya
maksimum penyimpangan yang bisa dlterima.
Harus disadari bahwa kualitas adalah apa yang dlsebut pada saat
produksi, kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa material kemasan
dari supplier, bukanlah kontrol kualitas. Kegiatan tersebut hanyalah
memeriksa apakah material tersebut sudah memenuhi standar yang
ditentukan, sedang kegiatannya hanyalah inspeksi kualitas. Sedang
kontrol kualitas dilaksanakan pada mesin yang memproduksi material
tersebut. lnspeksi kualitas Juga mencakup, pemeriksa terhadap botol
kosong yang akan digunakan, terhadap kemungkinan adanya cacat.
Pemasalahan berikut dalarn kualitas kontrol adalah berapa besar
sampel yang harus diperiksa. Jawaban terhadap faktor ini adalah
menyangkut biaya. Dan berapa besar inspeksi yang mungkin dapat
dilaksanakan dan berapa minim sampel yang diperiksa untuk dapat
memberi jawaban terhadap informasi yang diperlukan.
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Proses Kontrol
Setiap batch dari kemasan yang diproduksi dalam
mempunyai titik awal, pertengahan dan titik akhir.
dalam proses produksi agar diusahakan bahwa
berjalan secara konsisten sedang karakter produk
supaya tetap sama.

sesuatu mesan,
Sebagai prinsip
operasi selama
yang dihasilkan

Variasi dari karakter produk tersebut, dan bila terjadi penyimpangan,
maka biasanya berjalan lambat, dalam waktu cukup panjang. Bila
penyimpangan material ini hanya sedlkit, maka mesin pengemasan
yang digunakan akan bisa mengoreksi keadaan ini. Tetapi bila rol yang
dipakai dipilih secara random, kemungkinan terjadinya variasi yang
agak lebar, maka mesin pengemasan akan sulit menyesuaikan. Secara
teknis mesin pengemasan menghendaki material yang konsisten, dan
tldak melewati batas toleransi yang ditetapkan. Setting mesin yang
sama sering bisa berbeda.
Dalam penyimpanan material yang kemungkinan berbeda ini, bila
tidak diatasi dengan baik bisa menimbulkan kesalahan. Selanjutnya
kemungkinan dalam proses pengemasan ada beberapa produk yang
berdekatan sekali spesifikasinya tetapi berbeda hasilnya.
Untuk keadaan dernikian, sebaiknya dilekatkan contoh setiap produk,
agar pengecekan pada waktu memilih ataupun pindah kerja, tetapi
bisa dilaksanakan kualitas kontrol.

Pengukuran Kualitas
Yang akan melaksanakan pengukuran harus bertanya, berapa
kelipatan dan
akurasi sample yang diukur. Akurasi dari tiap
pengukuran, dapat dicapai dan disesuaikan copy master yang dipakai.
Dewasa ini pengukuran yang diaplikasikan untuk keperluan
perdagangan dan bangunan pada umumnya tidak terlalu teliti sekali.
Beberapa standar, seperti untuk panjang. umumnya dipergunakan
fenomena alam, dan disesuaikan dengan prototype internasional. Perlu
ditegaskan, bahwa tanpa adanya pengukuran tak akan ada science
dan teknologi.
Setiap teknik pengukuran standar, harus dibandingkan dengan standar
yang berkualitas tinggi, bila mungkin dapat mencapai standar
internasional lebih baik lagi.
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Sesuatu alat yang tidak memberi informasi yang benar, bisa
rnenyebabkan pimpinan salah ambil keputusan. Terkadang lebih baik
tidak menggunakan alat ukur, daripada menggunakan alat ukur yang
tidak bisa dipercaya.
Kalibrasi dari alat ukur, harus dilaksanakan secara rutin, kesalahan
pengukuran bisa disebabkan, atau mungkin juga kesalahan manusia
yang mengukur (human error). Paralax, yang timbul akibat kesalahan
menernpatkan mata pada optical axis, menimbulkan kesalahan
pernbacaan. Untuk menghindarkan kesalahan pembacaan, maka
biasanya diadakan beberapa pembacaan, kemudian dicatat, untuk
dibulatkan angkanya, dan diarnbil rata-rata.
Meskipun sudah diusahakan segala tindakan pengarnanan dan
ketelitian didalam mengadakan pengukuran, tetap saja tidak selalu
diperoleh hasil yang memuaskan. Bisa saja diangkut terjadi suatu
ketepatan pengukuran, dalam sesuatu proses pengukuran. Penentuan
ketelitian, akan tergantung dari akurasi alat yang digunakan dan
ketepatan dalarn pengamatan.
Didalam pengulangan pengukuran akan diperoleh hasil pengarnatan
yang berbeda. Dari hasil pengamatan ini akan diperoleh nilai rata-rata,
dan angka yang disebut standard deviation. Variabel dari pengukuran
yang disebut dengan sigma. Bila angka ini sudah disetujui bersama.
pengukur dan ketepatan standard angka bisa dusahakan secara
matematis. Bila hasil pengukuran melampaui dari angka tersebut
dapat ditolak oleh pelanggan, atas beban produsen.
Dapat disimpulkan bahwa:
•

Pengukuran diperoleh untuk kualifikasi kualitas

•

Tak ada pengukur yang akurat sepenuhnya

•

Inakurasi, dapat diminimize, dengan mengkalibrasi alat ukur,
pengertian teknik pengukuran.

•

Toleransi atas hasil pengukur, dapat ditentukan bila diperlukan.

Pengukuran diterapkan atas kualitas ukur maupun kuantitas. Tetapi
yang perlu ditekankan pada pengukuran kualitas. Proses ini dilakukan
sebagai akibat keinginan pembeli yang menentukan kualitas tertentu.
Pengukuran dilakukan dibidang manufactur, dalam usahanya
menetapkan atau kualifikasi atau quality level dari suatu produk.
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Selanjutnya harus yakin bahwa proses produksi berjalan dengan baik.
Oleh karena itu bahan baku maupun komponen yang diterima dari
supplier harus memenuhi syarat agar mampu membuat produk yang
baik. Tanpa syarat tersebut diatas, kemungkinan untuk memperoleh
produk yang berkualltas rendah tak dapat dihindarkan.
Produk yang berkualitas rendah merupakan beban bagi perusahaan.
Beban material, maupun citra dari perusahaan akan terkait sebagai
akibat produk yang jelek. Perlu ditentukan bagaimana menerapkan
tingkat efisiensi dan total cost inspection secara keseluruhan harus
dapat ditekan. Secara umum dalam proses produksi ada tiga tahap
pengukuran yang dilaksanakan:
•

inspeksi dari bahan baku yang masuk

•

pnoses inspeksi selama berlangsung produksi

•

final inspeksi

Sesuatu hal yang perlu mendapat perhatian, adalah konsep yang
harus bisa diterima, bahwa tak ada yang sempurna, dan pada semua
produk terdapat variabel.
Pelaksanaan kegiatan kontrol kualitas, melibatkan aspek sampling.
Teknik dari sampling adalah memiliki sejumlah sampel dari populasi
yang ada. Dengan demikan sampel mewakili kualitas dari populasi
produk dimana sampel tersebut diambil. Cara pemilihan sampling
harus secara acak, yang memberikan kesempatan pada setiap produk
untuk bisa dipilih dan kepercayaan pada besarnya sampel tersebut,
sesuai dengan produk yang diperiksa, sampel yang terlalu besar tidak
ekonomis. Sampel yang diperiksa atas parameter yang akan dihadapi
oleh produk dalam proses sampai kepelanggan.

Penentuaa Standard Kemasan
Dalam penentuan standar kemasan, harus diperhatikan adanya aspek
yang bisa diukur dan tidak bisa diukur. Biar digunakan system tentang
tingkat dan cacat produk kemasan dengan sebutan kritikal, major dan
minor.
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Setiap
cacat
yang
menyebabkan
kemasan
tersebut
gagal
melaksanakan fungsinya, dianggap sebagai kritikal dan produk
tersebut tidak bisa diterima oleh pelanggan. Kriteria tentang kritikal,
major dan minor harus ditentukan bersama, sebelum proses produksi
untuk menghindarkan terjadinya hal yang tidak diinginkan.
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ASPEK EKONOMI DARI KEMASAN
Dalam menentukan biaya sesuatu kemasan, harus diperhitungkan
seluruh biaya yang terkait, atau yang disebut dengan overall cost.
Beberapa faktor yang tercakup dalam biaya overall untuk mengemas
suatu produk, adalah sebagai betikut:
1. Biaya kemasan itu sendiri, sebenarnya masih ada taktor lain yang
berpengaruh terhadap penentuan biaya suatu kemasan, tetapi
dalarn hal ini yang dihitung adalah biaya pada saat penyerahan
produk kemasan dipabrik untuk penyelesaian produk.
2. Biaya pengimporan dan handling dari kemasan yang akan dipakai.
3. Biaya produksi, quality control, biaya pengisian dan handling dari
kemasan yang sudah diisi.
4. Biaya penyimpanan dari kemasan yang tenisi.
5. Biaya angkutan sampai ke pelanggan.
6. Biaya asuransi dan angkutan.
7. Kehilangan akibat gagalnya kemasan, atau kerusakan lainnya.
8. Efek dan kemasan dalam sales.
Singkatnya, total economy dan kemasan, termasuk efisiensi dari
kemasan dalam melindungi produk serta akibat peranan kemasan
terhadap pemasaran, karakteristik dari kernasan dalarn proses
produksi, yang akan merupakan biaya tambahan atas harga kemasan.

Biaya Kemasan
Tidak semua elemen biaya yang akan diuraikan berlaku untuk setiap
kemasan, terutama untuk kemasan yang secara keseluruhan baru.
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Biaya Pengembangan
Biaya pengembangan tak dapat dihindari pada awal produksi,
walaupun merencanakan menggunakan kemas standar, karena
bagaimanapun masih ada biaya yang diperlukan dalam graphics
disain, serta kemungkinan adanya perubahan. Terkadang biaya
pengernbangan ini sudah tercakup dalam biaya pernbelian kemasan.
Didalam penciptaan produk baru, bisa diperoleh kegiatan yang kecil
atau besar, dalam menentukan keperluan kemasan, termasuk kriteria
proteksi, type graphics yang ditentukan, dan apakah easy opener,
atau memerlukan special dispenser serta system distribusi yang akan
dihadapi.
Untuk perubahan kemasan yang ada, data tersebut telah tersedia,
tetapi untuk produk yang baru, perlu kegiatan test laboratonium yang
terencana. Biaya disain merupakan bagian dari adanya biaya
pengembangan. Bila digunakan kemasan standar atau disain copy,
yang diperhitungkan hanya biaya grafis. Model akan disiapkan pada
keputusan terakhir dari tahap kegiatan pengembangan.
Dalam test, termasuk transit trial, percobaan lingkungan sedang untuk
konsumer goods, percobaan panel akan diadakan dihadapan
pelanggan tertentu. Test pemasaran dapat juga dijelaskan secara
terpisah antara perkiraan dengan menggunakan sarnpel serta dalam
kondisi produksi dan distribusi skala penuh.
Memang percobaan pemasaran ini mungkin biayanya mahal, tetapi
lebih mahal lagi kegagalan dalam pemasaran skala penuh. Dan
kegiatan ini, merupakan salah satu kegiatan pengembangan yang
termasuk dalam akifitas perkembangan, adalah penentuan spesifikasi
dari kemasan yang akan digunakan. Juga penentuan spesifikasi dan
filling dan sealing line, yang nantinya merupakan bagian dari produksi,
termasuk alat bantu serta prosedur quality control harus ditetapkan
sebelumnya, yang biayanya dimasukkan pada pengembangan.

Biaya Material
Penentuan bahan baku yang akan digunakan, haruslah berdasarkan
pertimbangan pemasaran, sehingga produk dapat sampai ke
pelanggan secara aman. Apakah material tersebut bisa diperoleh
dengan mudah didalarn negeri atau hanya ada supplier tunggal, atau
harus diimpor.
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Faktor apa saja yang tercantum dalarn quotation dan bagaimana
policy komplain dari perusahaan tersebut. Perlu adanya penelitian
dilapangan, tentang ketiadaan dari bahan baku, tinta dan lain
sebagainya, dari produk yang menggunakan produk tersebut. Sistem
pembayaran merupakan salah satu aspek dari penentuan bahan baku.

Biaya Angkutan
Yang harus diperhitungkan biaya angkutan secana keseluruhan.
Angkutan bahan baku maupun angkutan barang jadi. Disain dari
kemasan akan berpengaruh terhadap biaya angkutan. termasuk
alat/bahan pengemasan tambahan yang diperlukan untuk menjaga
kestabilan agar tidak terjadi kerusakan selarna pengangkutan.
Perlu juga diperhitungkan tentang altematif angkutan ketempat tujuan
produk tersebut, akan dipasarkan. Apakah akan menggunakan kereta
api, truck, kapal laut atau kapal udara. Dewasa ini masalah angkutan
sudah ditangani oleh perusahaan angkutan, perlu adanya data
beberapa perusahaan angkutan yang bisa diandalkan.

Penimbunan dan Handling
Perlu adanya pengertian sebelumnya, dalarn proses pengangkutan
dimana produk tersebut akan ditimbun, dan bagaimana cara handling.
Bagaimana bahan baku harus ditimbun, apakah barang jadi bila
perrnintaan meningkat mempunyai tempat untuk mengimpor.
Ventilasi dari ruang penyimpanan, dapat menjamin kestabilan dari
produk yang belum sempat terkirim. Kalau memang belum
mempunyai ruangan yang cukup, bisakah memperoleh ruangan yang
dapat disewa sekitar ruangan produksi. Bagaimana bila menggunakan
alternatif ruangan sementara seperti kontainer kosong. Untuk handling
bisakah menyewa forklift, ataukah tersedia tenaga angkut yang cukup
disekitamya.
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Yang terutama dalam biaya operasi adalah tenaga kerja. Apakah
tersedia tenaga yang terlatih. Bila tidak berapa biaya harus melatih
tenaga kerja tersebut. Dalam biaya tenaga kerja termasuk biaya
personil yang menjalankan mesin, serta mengurusi bahan baku dari
gudang ketempat kerja, serta produk jadi dari tempat produksi ke
gudang.
Tenaga yang berurusan dengan produksi biasanya disebut biaya
langsung, sedang untuk kegiatan administrasi disebut juga biaya tidak
langsung. Biaya lain yang diperlukan adalah tenaga listrik, spare parts,
maintenance mesin, biaya tetap untuk bangunan, depresiasi dan
overhead cost / pajak, asuransi dan bunga bank. Sering perlu harus
diperhitungkan bagaimana dan pengaruhnya terhadap biaya bila
menggunakan mesin bekas atau yang baru. Atau mesin yang lebih
cepat, harganya lebih mahal dan mesin yang lebih lambat tetapi
harganya lebih murah. Bersama ini kami kemukakan suatu contoh,
perbandingan tentang penggunaan dua mesin yang berbeda
karakternya untuk produk yang sama.
Tetapi di Indonesia, contoh tersebut tidak sepenuhnya berlaku dalarn
perhitungan, karena faktor yang berpengaruh tidak sama. Yang
menjadi pertimbangan dalam hal ini, perbedaan kecepatan mesin,
biaya investasi, serta perbedaan bahan baku yang digunakan.
Selanjutnya dalam perbedaan jumlah yang diproduksi akan diperoleh
nilai biaya produksi per unit yang berbeda.
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Quality Control
Melalui quality control proses, dapat ditentukan standar yang dapat
siterima oleh konsumen. Dalam proses pemasaran ditetapkan harga
dan standar produk yang harus diterima dengan harga tersebut.
Kualitas dan standar produk harus ditentukan sebelum delivery.
Melalui proses quality control, harus ditentukan acceptance quality
level.
Biaya quality control merupakan bagian dari biaya produksi, dan harus
dihubungkan dengan nilai produk yang akan dikemas dan harus
mengantisipasi tentang perusahaan yang kemungkinan akan diterima.
Dalam proses pengemasan, maka produk kemasan yang akan
digunakan dicek dulu dengan proses sampling agar jangan sampai
kemudian yang tidak memenuhi syarat ikut terkirim, sehingga akan
merugikan produsen, karena penolakan yang mungkin dilakukan oleh
konsumen. Bila produk kemasan yang diterima tidak memenuhi
standar yang diperjanjikan, dikembalikan kepada supplier.
Kemasan yang hilang dalam proses produksi
Dalam proses pengemasan, tidak semua kemasan kosong, yang
masuk kedalarn proses produksi, akan kembali dalam keadaan terisi.
Sebagian dari kemasan akan rusak, atau yang disebut dengan waste.
Loss yang terjadi, bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor bisa
karena tidak hornogen produk, mesin ataupun operator.
Beberapa proses yang menyebabkan loss dari material dalam proses
produksi adalah checking quality, adjusment dari peralatan
kemungkinan terkontaminasi dari kemasan dalam penyimpanan,
adjusment dari heat seal dan lain-lain sebagainya. Perbedaan dan
kemasan yang diterima dan adanya kemasan terisi yang bisa
dihasilkan, harus dipertimbangkan sebelurnnya.
Bisa diambil suatu contoh dalam keadaan normal, diterima saat rol
sepanjang 500 meter, yang seharusnya rnenghasilkan 5000 sachet
yang terisi. Untuk permulaan 2 meter (20 sachet) untuk quality
inspection kemudian rol dimasukkan ke mesin filling, heat seal jaw
disinkronkon dengan photocel dan temperatur kontrol untuk
mendapatkan heat seal temperatur yang optimal. Dan kegiatan ini
akan membutuhkan 10 meter dari laminate (100 sachet). Kemudian
filler mulai diaktifkan dan diperlukan 10 meter lagi (100 sachet) untuk
penjelasan berat yang tepat dan hot tack yang optimal.
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Setelah mesin beroperasi penuh, setiap 1000 sachet diambil 3 sachet
untuk quality control check. Bila diperkirakan ada 2 sachets yang
tercecer per 1000 sachet, maka produk yang hilang per 1000 sachet
adalah 5 sachet.
Pada akhir operasi dari rol tersebut, perlu diganti dengan rol yang
baru. Pada saat mesin diberhentikan, dan sachet 2 meter lagi yang
tersisa pada rol.
Total yang hilang 267 sachet = 267 x 100% = 5,34%
5000
Proses kehilangan ini akan terjadi pada semua aplikasi dari Kemasan.

Biaya Pengisian
Usulan untuk menggunakan suatu system pengemasan baru, selalu
akan memberikan konsekuensi ekonomi. Seringkali terjadi salah
penilaian karena yang dilihat hanyalah biaya yang bisa dihemat per
piece, padahal masih ada faktor lain, yang terlibat dalam total
packaging cost.
Ketentuan akhir dari perubahan tersebut, setelah menilai semua fakta
yang tercakup didalamnya. Sudah tentu masalah kecepatan pengisian,
harus dievaluasi bila akan menentukan system kemasan yang baru,
karena pengisian yang lebih cepat akan menjadi lebih ekonomis.
Namun demikian, secara absolute kecepatan filling, tidak menentukan
aspek dari ekonomis secara menyeluruh. Hal yang perlu
diperhitungkan antara lain, mengurangi down time, dan menentukan
biaya tenaga kerja. Seringkali perubahan diaspek pengemasan, akan
secara terpadu memerlukan modifikasi untuk handling equipment.

Penempatan dari produk yang sudah terisi
Produk yang sudah dikemas memerlukan tempat untuk penumpukan
dan memerlukan biaya untuk pelaksanaannya, dalam keadaan
tertentu, diperoleh ruang penyimpanan yang khusus, yang melibatkan
proses kontrol dari temperatur dan humidity.
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Dimensi
dari
kemasan
akan
berpengaruh
terhadap
biaya
penyimpanan, karena adanya pernakaian ruang yang berbeda.
Konstruksi dari kemas tersebut akan menentukan biaya dari kemasan
luar untuk mewadahi kemasan tersebut. Misalnya botol kaca, ataupun
kemasan plastik yang agak tipis, memerlukan wadah angkutan yang
relatif lebih mahal.

Biaya Distribusi
Biaya angkutan biasanya ditetapkan berdasarkan berat, untuk beban
yang berat sedang untuk voluminous, berdasarkan dlmensi volume.
Salah satu hal yang perlu diperhitungkan dalam pengangkutan adalah
minimum cost per trip. Biaya angkutan ratenya tergantung pada jarak
dan nilai dari barang yang diangkut. Cara pengemasan akan
berpengaruh terhadap biaya dari angkutan. Perlu diteliti kemungkinan
diadakan kargo konsolidasi untuk bisa menekan biaya.

Volume dari Kemasan
Penqurangan volume kemasan yang diangkut akan berpengaruh
langsung terhadap biaya angkutan, terutama untuk produk yang bulky
dan lebih lagi bila pengangkultn pada jarak yang jauh. Ruang yang
akan diarnbil oleh bentuk kemasan yang tidak beraturan harus
diperhitungkan banyaknya yang akan terpakai. Bila bentuk kemasan
merupakan falctor penentu dalarn biaya angkutan perlu dibandingkan
dan dinilai atas biaya dan alternatif, satu atau lebih dari kemasan yang
akan digunakan.

Berat Kemasan
Berat dari kemasan merupakan faktor yang menentukan freight rate
dari angkutan. Perlu siteliti tentang maksimum berat dari suatu
kemasan, untuk perhitungan biaya langsung dan tidak langsung.
terutama bila menggunakan angkutan, dimana telah ditentukan
tentang berat maksimurn dari setiap paket.
Angkutan udara dewasa ini menjadikan hal penting dalam masalah
angkutan, meskipun menjadi lebih mahal, tetapi memberikan
kompensasi dalam bentuk lain. Melalui angkutan ini akan bisa dihemat
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waktu yang cukup panjang, terutama down time untuk produk yang
mahal bisa ditekan, sebagai imbalan dari biaya yang mahal.
Expor dari produk yang tidak tahan lama, adalah sesuatu sektor yang
bisa membayar sendiri atas biaya yang mahal tersebut. Suatu contoh
adalah angkutan strawberries dari Kenya ke London pada bulan
Januari, pada saat tersebut haga strawberri bisa mencapai harga yang
tinggi selama setahun, dan angkutan udara adalah jawaban yang
tepat. Narnun demikian harus diusahakan untuk menekan biaya
serendah mungkin, dengan mengusahakan berat produk seringan
mungkin. Strawberri yang disebut diatas, diternpatkan pada tray yang
dibuat dari PVC thermoform Shet, yang tipis dan dikemas dengan
Polystyren Box. Secara umum, plastik adalah material kemas yang
ringan, sehingga merupakan bahan pilihan untuk angkutan udara.

Perlindungan terhadap Kemasan
Fungsi perlindungan terhadap kernasan, adalah penting dari
pandangan ekonomi. Namun ada sejumlah prosentase dari kerugian
yang mungkin akan terjadi, dan tidak dapat lagi diatasi meski biaya
ditarnbah seberapapun untuk perlindungan. Karena ada kerugian
kecelakaan yang sulit diantisipasi.
Hubungan antara loss selama dalarn transit dan biaya packaging (
sebagai prosentase dan biaya produksi) bisa dilihat bagan berikut:

Hubungan antara biaya kemasan dan loss karena rusak
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Titik F yang mewakili titik keseimbangan yang tercapai untuk sesuatu
produk tertentu oleh produsen. Diluar titik ini, peningkatan biaya
untuk kepentingan kemasan tidaklah ekonomis meskipun ada sedikit
peningkatan produksi kemungkinan penambahan kerusakan. Biaya
diatas titik F, peningkatan biaya kemasan dianggap sebagai over
packaging, karena peningkatan perilndungan hanya sedikit.
Sebaliknya bila biaya kemasan lebih kecil dari titik F, maka dianggap
sebagai under packaging, sebab peningkatan sedikit saja dari biaya,
akan menghemat biaya yang banyak, karena akan menekan
kerusakan.
Bila terjadi perbaikan dalam system transportasi, ataupun
perkembangan teknologi, yang bisa mengemas dengan biaya yang
sama tetapi loss bisa diturunkan, dan bisa terlihat pada kurva H1. Dan
kurva H1 ini, membuat dua persilangan pada dua titik temu, titik J dan
K. Titik J menunjukan titik kerusakan yang sama, tetapi dengan biaya
yang lebih pendek. Titik K menunjukan biaya yang sama, tetapi
prosentase kerusakan menurun.

Akibat perbaikan pengemasan ataupun transpor handling terhadap
kerusakan kemasan

Pemilihan antara kedua ketentuan tersebut, tergantung atas situasi.
Produsen bisa saja menentukan biaya yang lebih murah, lebih
dipentingkan karena akan meningkatkan goodwill dari pelanggan.
Selanjutnya biaya kemasan yang ekonomis, memungkinkan untuk
meningkatkan market share, terutama bila biaya kemasan yang relatif
lebih mahal dibandingkan dengan biaya produksi.
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Kurva NP mewakili keadaan dimana system transpotasi lebih jelek dari
keadaan normal, dimana usaha pengiriman barang ke daerah terpencil
dengan kondisi jalan dan alat transportasi yang memprihatinkan.

Asuransi
Pada umumnya, bahwa premi asuransi dikalkulasikan atas sering
terjadinya insiden, dibanding terhadap insiden yang jarang terjadi
seperti tenggelamnya sesuatu kapal. Bila pengemasan tidak mampu
menjaga kerusakan pada sesuatu barang akan berakibat atas tinggi
biaya asuransi. Pengemasan tidak hanya berpengaruh atas biaya
angkutan (berat dan volume dari kernasan), kehilangan good will
akibat kerusakan , tetapi juga biaya asuransi.

Sales appeal
Penyerahan produk secara final dan baik pada customer bukannya hal
yang akhir. Salah satu fungsi masih perlu diperhatikan, ialah
bagaimana produk dapat menjual sendiri. Jadi sales appeal dari suatu
kemasan harus diperhitungkan, jika menilai total ekonomis dari
alternative sesuatu kemasan. Ini merupakan suatu hal yang sulit
diukur, Kecuall bila memillki pengalaman dalam full scale marketing
operasi.
Dapat disimpulkan, bila kita memikirkan akan menggunakan altematif
dari suatu kemasan, maka total effects dari biaya kemasan akan
tergantung pada faktor berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biaya kemasan
Penyimpanan dan handling kemasan belum terpakai
Biaya produksi
Penyimpanan dan handling kemasan yang sudah terisi
Biaya distribusi
Biaya akibat kerusakan
Biaya sebagai akibat sales dari produk
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Perkembangan dari pengemasan untuk masa
datang
Aspek Sosial
Keluarga menjadi lebih kecil, peningkatan populasi usia lanjut, lebih
sering ditemukan penduduk yang hidup sendiri, dan peran wanita
sebagai komponen tenaga kerja meningkat.
Fenomena tersebut mengakibatkan dalam pelayanan makanan,
termasuk cara pengemasannya:
Peningkatan pemakaian microwave. Peningkatan frekuensi konsumsi
makanan di restoran serta makin populernya convenience food. Ini
mendorong perubahan bahan makanan dipasarkan dan dikemas.
Plastik dan plastik film mengarnbil peran yang banyak perubahan
tersebut.

Aspek Ekonomi
Biaya dari pengemasan sebagian tergantung dari empat faktor:
•
•
•
•

biaya
biaya
biaya
biaya

dari energi
bahan baku
tenaga kerja
investasi - baik peralihan maupun modal kerja

Sebaliknya biaya dari material, akan dipengaruhi oleh biaya energi,
dan juga peralatan. Didalam empat faktor tersebut biaya energy
kelihatannya akan terus meningkat dan mungkin akan meningkat lebih
cepat dibandingkan yang lain. Oleh sebab itu trend perkembangan
biaya pengemasan akan lebih difokuskan pada energi. Dan bagaimana
peningkatan biaya tersebut akan berpengaruh terhadap keseimbangan
dan posisi relatif antara kemasan rigid dan kemasan fleksibel.
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Biaya Distribusi
Yang paling menonjol sebagai akibat pengingkatan biaya energi adalah
keseimbangan diantara kemasan rigid dan kemasan flesibel adalah
didalam biaya distribusi. Berat dari kemasan metal dan glass
bervariasi antara lima sarnpai sepuluh kali lebih berat dibanding
dengan kemasan fleksibel yang terdiri dan plastik, kertas dan foil.
Perbedaan berat ini, jelas akan berpengaruh terhadap biaya distribusi.
Akibatnya akan ada tekanan dalam usaha untuk menekan
pengurangan berat dari kemasan, untuk mengurangi biaya distribusi.
Tekanan ini akan merefleksi terhadap kecenderungan untuk
rnengganti dengan kemasan fleksibel.
Peningkatan biaya distribusi akan memberi peluang peningkatan
teknologi dibidang kemasan maupun bahan kemasan, untuk
memperolah produk yang lebih ringan.
Proses yang berlangsung sebelumnya dalam distribusi bahan makanan
adalah setelah panen dikonsentrasikan didaerah pertanian, kemudian
dikirim secara bulk kelokasi pengumpulan, yang terletak agak jauh
dari pusat pemasaran. Dari pusat lokasi ini kemudian dikemas, dan
dikirim keternpat pelanggan.
Pilihan dari pusat lokasi bahan makanan tersebut untuk rnengemas
adalah kemasan flesibel, karena investasi dibidang ini relatif lebih
murah dibanding kemasan lainnya.
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