
Secara garis besar teknologi cetak terbagiSecara garis besar teknologi cetak terbagi 
atas dua bagian besar

Teknologi Cetak dengan acuan CetakTeknologi Cetak dengan acuan Cetak 
Permanen (konvensional Printing)

Teknologi Cetak Tanpa Acuan Cetak 
Permanen (Non Impact Printing)





Teknologi Cetak dengan acuan Cetak g g
Permanen (konvensional Printing)

Berdasarkan bentuk acuanya cetak 
konvensional terbagi atas:

A. Cetak Datar (Offset Printing/Lithography)
- Sheetfeld Offset dan Web Offset

B. Cetak Tinggi (Relief Printing)
- Letter Press (Acuan Keras)
- Flexografi (Acuan Lunak / Elastis)

C. Cetak Dalam (Gravure Printing)
R t- Rotogravure

- Intaglio

D Cetak Saring (Screen Printing)D. Cetak Saring (Screen Printing)
- Sablon 



T k l i C t k T A C t k

Berdasarkan bentuk acuanya cetak 

Teknologi Cetak Tanpa Acuan Cetak 
Permanen (Non Impact Printing)

Berdasarkan bentuk acuanya cetak Non 

A F t fi

y
Impact Printing terbagi atas:

A. Fotografi
B. Elektrofotografi
C. Ionografi
D. Magnetografi
E. Ink Jet
F. Termografig



A. Cetak Datar (Offset Printing)
Adalah teknik mencetak dengan menggunakan pelat yang datar sebagai 
acuan cetak. Teknik cetak ini ditemukan oleh Ira Washington Rubel, dari 
Amerika, tahun 1903, merupakan pengembangan dari teknik cetak 
Lith h t All S f ld S li d i B iLithography temuan Alloys Senefelder Seorang penulis dari Bavaria 
Jerman tahun 1798. 

Lith h h fi h di tik “ li di t b t ” k dLithography secara harfiah diartikan “menulis di atas batu” karena pada 
awalnya acuan cetak yang digunakan adalah batu. 

Teknik cetak Offset adalah yang paling umum digunakan secara komersil diTeknik cetak Offset adalah yang paling umum digunakan secara komersil di 
kalangan masyarakat luas, karena kualitas dan efisiensinya dalam 
melakukan pekerjaan dalam jumlah besar, misalnya surat kabar, majalah, 
buku pamflet poster dll Cetak offset menjadi sangat dominan dari jenisbuku, pamflet, poster dll. Cetak offset menjadi sangat dominan dari jenis 
cetak komersil yang lain pada tahun 50-an.



Cara Kerja Cetak DatarCara Kerja Cetak Datar

Biasanya Gambar yang akan dicetak terlebih dahulu dipecah warnanya 
sesuai jumlah warna yang digunakansesuai jumlah warna yang digunakan 

Kemudian di print pada film bening transparan lalu dilukiskan ke atas pelat 
offset peka cahayaoffset peka cahaya

Pelat ini akan diolah mesin cetak menjadi pola penintaan yang akan 
ditimpakan ke atas kertas cetakditimpakan ke atas kertas cetak. 

Warna-warna bisa didapatkan dengan menimpakan beberapa pola warna dari 
setiap pelat offset sekaligus.Teknik cetak ini berdasarkan teknik tolak menolak p p g
antara air dan minyak (tinta). Karena cetak Offset menggunakan bahan pelat 
Alumunium yang datar (planographic) maka ketinggian bagian yang tercetak 
(image) dan bagian yang tak tercetak (non image) adalah sama. Bagian ( g ) g y g ( g ) g
gambar yang tercetak bersifat peka terhadap minyak/tinta (Oleophylic) akan 
terisi tinta dari rol tinta sedangkan bagian yang tidak tercetak bersifat peka 
terhadap air (Hidrophylic) akan terisi air dari rol air sehingga akan terbebas 
dari tinta.







Berdasarkan cara pemasukan kertasnya 
mesin cetak Offset dibagi menjadi:mesin cetak Offset dibagi menjadi:

a) Sheet fed litho (Mesin Cetak Lembaran)a) Sheet-fed litho (Mesin Cetak Lembaran)
b) Web-fed litho (Mesin Cetak Gulungan)



a) Sheet-fed litho (Mesin Cetak Lembaran)
Mesin Cetak Offset yang menggunakan kertas lembaran dalamMesin Cetak Offset yang menggunakan kertas lembaran dalam 
proses cetaknya. Biasanya digunakan untuk Mencetak 
Majalah, brosur, kop surat, cetak komersial lainya dalam 
jumlah Tidak terlalu banyakjumlah Tidak terlalu banyak.

Ditinjau dari konstruksi mesinya Mesin Cetak Offset Sheet-fed 
terdiri dari:terdiri dari:

1.  Mesin Cetak Offset 1 Warna
Satu unit mesin cetak terdiri dari dari satu slinder pelat, p ,
silinder blanket dan silinder tekan

2. Mesin Cetak Offset 2 Warna
3. Mesin Cetak Offset 4 Warna
4.  Mesin Cetak Offset 6 Warna



Sheet-fed litho 



b) Web-fed litho (Mesin Cetak Gulungan)b)   Web fed litho (Mesin Cetak Gulungan)
"Web-fed" adalah teknik cetak offset yang menggunakan rol atau 
gulungan (web) kertas dalam proses cetaknya. Cetak web niasanyagulungan (web) kertas dalam proses cetaknya. Cetak web niasanya 
digunakan untuk mencetak dalam jumlah yang sangat besar 
sekitar 40-60 ribu cetakan. Contohnya adalah koran, majalah, 
katalog dan buku. g



Web-fed litho 1 



Web-fed litho 2 



Web-fed litho 3 



Keuntungan Cetak Datar :

• Dapat mencetak pada bahan yang mudah menyerap

g

Dapat mencetak pada bahan yang mudah menyerap 
tinta  maupun yang tidak menyerap, misalnya kertas, 
karton dan plastik.

• Bisa menggunakan tinta water base, solven base dan gg ,
UV.

• Dengan plat photopolymer dapat mencetak sampai 
jutaan impression.

• Dengan adanya anilox roll, tidak banyak diperlukan 
penyetelan tinta seperti pada offset.

• Dapat mencetak motif yang tidak terputus 
(continuous), seperti misalnya bungkus kado, wall 
paper, dll.

• Dapat melakukan on-line hot stamping, die cutting, 
b i d i tiembossing dan screen printing.

• Dapat mencetak ke continuous rol sehingga 
mendukung mesin label yang bekerja secara 
automaticautomatic.



Kekurangan Cetak Flexografi :

• Konsistensi warna cenderung bervariasi khususnya pada water 
d l t b d i k d k d UV i k t t bil

Kekurangan Cetak Flexografi :

and solvent based ink, sedangkan pada UV ink sangat stabil.
• Dot gain cetak cukup tinggi.



B. Cetak Tinggi (Relief Printing)gg ( g)
a)  Letter Press (Acuan Keras)
b) Flexografi (Acuan Lunak / Elastis)b)  Flexografi (Acuan Lunak / Elastis)



a)  Letter Press (Acuan Keras)

Adalah Yaitu  mesin cetak  tinggi yang Acuannya terbuat dari bahan 
keras yaitu bahan logam. 

Sekarang ini Letterpress  telah banyak digatikan dengan flexografi 
l bih d Y it i t k ti i Ayang lebih modern.  Yaitu  mesin cetak  tinggi yang Acuannya 

berupa karet/plastik Photopolymer ( bahan peka cahaya dan lunak )





hot stamping, yang juga merupakan cetak letterpress 
menggunakan pelat timah sebagai acuan cetaknya



b)  Flexografi (Acuan Cetak Lunak / Elastis)
Flexography (sering disingkat Flexo) adalah bentuk dari proses 
pencetakan yang memanfaatkan pelat relief fleksibel. Ini pada 
dasarnya adalah versi modern dari letterpress yang dapat digunakan 

t k t k d b k j i b h t k l tik filuntuk mencetak pada banyak jenis bahan termasuk plastik, film 
logam, selofan, dan kertas. 



Flexography biasanya digunakan untuk mencetak material untukFlexography biasanya digunakan untuk mencetak material untuk 
kemasan. 

Flexography digunakan untuk mencetak kemasan yang permukaannyaFlexography digunakan untuk mencetak kemasan yang permukaannya 
tidak rata, karton bergelombang (corrugated), sak kertas, tas plastik, 
label, foil, koran, serta pembungkus permen dan makanan. Produktivitas 
cetak flexo cukup tinggi yakni sekitar 1-5 jt lintasan.cetak flexo cukup tinggi yakni sekitar 1 5 jt lintasan.





Cetakan pada karton bergelombang (corrugated)



Cara Kerja Cetak Flexografi
P d t k l i t k ti i d b b i til h di k iPada teknologi cetak tinggi ada beberapa istilah yang dipakai :
1. Platen Press/Degel Press, bertemunya dua bidang persegi panjang pada

proses cetak.
2 Cylinder Press bertemunya bidang datar dan silinder cetak2. Cylinder Press, bertemunya bidang datar dan silinder cetak.
3. Rotary Press, pertemuan dua buah Cylender/ lebih dalam pelaksanaan

cetaknya.
4 Rotary Web sama dengan Rotary Press tetapi kertas cetaknya berupa4. Rotary Web, sama dengan Rotary Press tetapi kertas cetaknya berupa

rol/ gulungan.

Untuk lebih jelas perbedaannya, perhatikan gambar berikut.Untuk lebih jelas perbedaannya, perhatikan gambar berikut.

(1) Plater Press, (2) Cylinder Press, (3) Rotary Press



Cara Kerja Cetak Flexografi
Proses kerja flexografi menggunakan sistem cetak rotary dan langsungProses kerja flexografi, menggunakan sistem cetak rotary dan langsung, 
dimana tinta yang ada pada plat akan langsung dicetakkan ke bahan yang 
akan dicetak. Permukaan cetaknya menonjol keluar merupakan kebalikan 
dari sistem gravure dimana permukaan cetaknya masuk ke dalam Pelatdari sistem gravure dimana permukaan cetaknya masuk ke dalam. Pelat 
cetaknya ditempelkan pada cylinder pelat yang telah ditentukan lebarnya 
maupun panjangnya (repeat length).



Pengaturan tinta disini menggunakan Anilox roll, yang akan dipilih 
i d j i t k d k h l tsesuai dengan jenis cetakannya dan kehalusan rasternya. 

Dan doctor blade digunakan untuk meratakan tinta yang menempel 
d ll ilpada roll anilox. 

Karena pelatnya terbuat dari photopolymer yang sangat elastis, maka 
pada cetak flexo tekanan cetak harus dibuat seminimum mungkin yangpada cetak flexo tekanan cetak harus dibuat seminimum mungkin yang 
diistilahkan dengan “kiss impression”. 



Anilox Roll merupakan rol yang berfungsi mentransfer tinta dari bak 
ti t k l ttinta ke pelat. 

Bahan ini terbuat dari tembaga atau keramik. 

Karena fungsinya mentransfer tinta, maka komponen ini harus mampu 
memindahkan tinta semaksimal mungkin menuju ke pelat cetak. 

Untuk keperluan itu, maka permukaan anilox harus memiliki kerapatan 
yang sangat baik dan bentuk raster yang tepat.





Keterangan gambar:Keterangan gambar: 

1. Fountain Roller
Roller Fountain mentransfer tinta yang berada di panci tinta ke rolRoller Fountain mentransfer tinta yang berada di panci tinta ke rol 
kedua, yang merupakan Roller Anilox.

2. Anilox Roller2. Anilox Roller
Inilah yang membuat Flexography unik. Parameter Roller Anilox tinta 
yang telah ditentukan, untuk mengatur ketebalan tinta yang seragam. 
Anilox Roller ini berupa sel yang membawa kapasitas tertentu tinta p y g p
yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop.

3. lempeng Silinderp g
Silinder pelat memegang pelat cetak, yang fleksibel karet lembut. 
Sticky 2-arah tape digunakan untuk memasang pelat ke silinder pelat.

4. Impression Silinder
Silinder penekan menghasilkan tekanan pada silinder pelat, di mana 
gambar ditransfer ke substrat.



Anilox Roll

Anilox Roller Cells 
Magnified at 400x









Keuntungan Cetak Flexografi :

• Dapat mencetak pada bahan yang mudah menyerap

g g

Dapat mencetak pada bahan yang mudah menyerap 
tinta  maupun yang tidak menyerap, misalnya kertas, 
karton dan plastik.

• Bisa menggunakan tinta water base, solven base dan gg ,
UV.

• Dengan plat photopolymer dapat mencetak sampai 
jutaan impression.

• Dengan adanya anilox roll, tidak banyak diperlukan 
penyetelan tinta seperti pada offset.

• Dapat mencetak motif yang tidak terputus 
(continuous), seperti misalnya bungkus kado, wall 
paper, dll.

• Dapat melakukan on-line hot stamping, die cutting, 
b i d i tiembossing dan screen printing.

• Dapat mencetak ke continuous rol sehingga 
mendukung mesin label yang bekerja secara 
automaticautomatic.



Kekurangan Cetak Flexografi :

• Konsistensi warna cenderung bervariasi khususnya pada water 
d l t b d i k d k d UV i k t t bil

Kekurangan Cetak Flexografi :

and solvent based ink, sedangkan pada UV ink sangat stabil.
• Dot gain cetak cukup tinggi.



C. Cetak Dalam / Rotogravure
Cetak Dalam / Rotogravure adalah teknik mencetak dengan menggunakan 
silinder tembaga sebagai acuan cetaknya. 

g

Disebut cetak dalam atau intaglio karena bagian yang mencetak lebih 
rendah/dalam dibanding bagian yang tidak mencetak. 

Rotogravure berasal dari kata roto/ratern yang artinya berotasi/berputar, 
sedangkan gravure berarti mencukil.

Bagian pada skema cetak Rotography



Proses pembuatan silinder gravure dilakukan dengan 2 cara yaitu secara 
kimia dengan etsa dan secara mekanis dengan engraving. 

Silinder cetak yang mempunyai sel kecil kecil digravure, atau di etsa 
dengan berbagai kedalaman. 

Sel-sel ini menyimpan tinta cetak yang nantinya dialihkan ke bahan cetak.

Acuan Cetak dan Hasil Cetakan Rotogravure



Teknik Rotogravure mempunyai kelebihan yaitu kapasitas cetak 
yang sangat besar. 

Banyak digunakan untuk kemasan permen, rokok, kotak karton 
lipat, alumunium foil, plastik tipis, dan terutama pada kemasan 
fleksible.

S l i it j t k ik t k G d t di k j t kSelain itu juga teknik cetak Gravure dapat digunakan juga untuk 
pencetakan majalah dalam jumlah jutaan eksemplar, seperti 
Readers Digest dan National Geographic.

Bahan-bahan yang dapat dicetak dengan rotogravure adalah :
kertas atau karton yang permukaannya halus, plastik tipis seperti 
BOPP PET kertas alumunium foil dan sebagainyaBOPP, PET, kertas alumunium foil, dan sebagainya. 



Tinta yang digunakan adalah tinta cair solvent base sehingga 
mudah kering dan umumnya bersifat transparan serta memiliki 
opacity yang rendah. 

Berbagai macam varnish dan warna emas dapat dicetak dengan 
teknik Rotogravure.

M i t k R t bi i 4 8Mesin cetak Rotogravure yang umum biasanya mempunyai 4-8 
silinder cetak sehingga mampu mencetak lebih dari 4 warna dalam 
satu kali lintasan. 

Cetak Rotogravure ditemukan oleh Maso Faniguirre di kota 
Florence Negara Italia tahun 1460.





Prinsip kerja Rotogravure :
Pada prinsipnya, proses cetak 
Rotogravure merupakan pertemuan 
antara silinder acuan dengan media 
cetak (plastik, kertas) secara 
langsung, dan dengan adanya 
silinder tekan maka terjadilah 

i d h b d iperpindahan gambar dari acuan 
cetak (image area) ke media cetak. 
Silinder gravure tercelup pada bak 
tinta dan berputar sehingga lapisantinta dan berputar, sehingga lapisan 
tinta yang menutupi permukaan 
silinder acuan cetak disapu oleh 
doctor blade sehingga tinta yangdoctor blade, sehingga tinta yang 
tertinggal hanya pada area gambar 
saja.
Proses pengisian dan pengosonganProses pengisian dan pengosongan 
sel-sel (sumur-sumur) gravure sesuai 
desain, berulang untuk setiap 
putaran silinder acuan cetaknya danputaran silinder acuan cetaknya dan 
berlangsung terus menerus sesuai 
dengan banyaknya oplah cetak.









Keuntungan Rotogravure :

• Dapat mencetak dengan oplah yang sangat besar
• Kualitas cetak halftone bagus
• Cetak warna blok lebih konsistenCetak warna blok lebih konsisten
• Kecepatan tinggi

Kerugian Rotogravure :

• Harga pelat cetak (silinder) mahal sehingga teknik• Harga pelat cetak (silinder) mahal, sehingga teknik 
cetak ini hanya cocok untuk skala besar.

• Biaya pembuatan proofingnya mahal, karena 
biasanya dilakukan langsung di mesin cetak denganbiasanya dilakukan langsung di mesin cetak dengan 
silinder yang harus dibuat terlebih dahulu.



Flexo vs. Gravure
presses flexo lebih sederhana dalam desain dan lebih murah daripada cetak gravure 
dengan kemampuan warna yang sama.

Secara bersamaan, perbaikan berkesinambungan dari teknologi Flexo, baik di OEM dan 
tingkat pemasok, membuat Flexo lebih kompetitif.

Selama periode ini kemajuan teknologi benar-benar inovatif yang diadopsi dalam setiapSelama periode ini, kemajuan teknologi benar-benar inovatif yang diadopsi dalam setiap 
area proses Flexo. Kebanyakan dari semua, proses menjadi pengukuran berbasis, 
didorong data, dan dapat diprediksi - gambar stempel karet telah hilang selamanya.

dibandingkan dengan gravure, Flexo didukung oleh kegiatan pemasaran yang 
terorganisir dipelopori oleh organisasi seperti Yayasan Assn Teknis flexographic. dan 
teknologi pemimpin dalam industri Flexo.





D. Screen Printing (Cetak Saring)
Cetak Saring / Screen Printing
adalah suatu cara mencetak 
dengan menekan tinta melalui de ga e e a t ta e a u
celah/lubang sempit pada kain 
sutera (silk screen) sebagai 
acuan cetaknya. Cetak saring y g
disebut juga sablon atau juga 
“silk screen printing”. Screen 
Printing atau sablon 
merupakan teknik cetak yang 
banyak digunakan untuk 
permukaan yang tidak teratur 
seperti botol plastik, compact 
untuk kemasan kosmetik, botol 
gelas.



Proses kerja Cetak Saring :

Pada cetak saring konvensional, form cetak dibentuk dengan 
melakukan penyinaran menggunakan vacuum frame dengan 
cahaya ultra violet melalui film positif ke atas bingkai cetak yangcahaya ultra violet melalui film positif ke atas bingkai cetak yang 
sebelumnya telah diberi emulsi peka cahaya. Setelah penyinaran, 
gambar dikembangkan dengan mencuci/menyemprot bingkai yang 
telah disinari tersebut dengan air biasa Pencucian tersebut akantelah disinari tersebut dengan air biasa. Pencucian tersebut akan 
melarutkan emulsi yang tidak tersinari (karena terlindungi oleh 
film positif) membentuk gambar yang akan dicetak.



Pada sistem CtP untuk cetak saring, mungkin lebih tepat bila 
dikatakan Computer to Screen, penyinaran tidak dilakukan melalui p , p y
film karena gambar tidak lagi dibentuk di film, melainkan langsung 
dibentuk pada bingkai cetak. Berbeda dengan teknik cetak lain, CtS 
(Computer to Screen) pada teknik cetak saring, umumnya ( p ) p g y
dilakukan bukan dengan sumber cahaya laser yang rumit dan 
mahal, melainkan dengan teknologi inkjet, menyerupai apa yang 
diterapkan pada printer inkjet biasa.





Kelebihan cetak saring :Kelebihan cetak saring :

• Dapat mencetak dengan diatas 
segala dasar benda padat Sepertisegala dasar benda padat. Seperti 
gelas, kaca, keramik, alumunium, 
plastik, dan lain-lain.

• Lapisan tinta dapat tebal.Lapisan tinta dapat tebal.
• Dapat mencetak dalam skala kecil

Kekurangan cetak saring :
• Detail gambar sukar dicapai.
• Kecepatan rendah (tergantung teknologi• Kecepatan rendah, (tergantung teknologi 

cetak saring yang digunakan).
• Perlu pengeringan agak lama, karena tinta 

tebaltebal.




