
































































Struktur dan Material

Dalam pikiran konsumen, 
kemasan adalah produk.Bagi 

banyak produk,konfigurasi fisik 
mewujudkan identitas visual 

suatu merek



• Pengetahuan dasar mengenai 
berbagai tipe material dan 

struktur yang sesuai untuk desain 
kemasan adalah merupakan hal 

penting. Struktur dan material bisa 
dibagi kedalam beberapa kategori 

umum.



• Pemilihan struktur pada akhirnya 
ditentuan oleh keputusan pengguna akhir 
(konsumen), dimana struktur melakukan 
tugas ergonomisnya termasuk membuka 
dan menutup dengan baik, mengeluaran 
dan dalam beberapa kasus meyimpan 
produk.

• Pertimbangan material dan keunggulan 
serta kelemahannya harus 
dipertimbangkan diawal setiap tugas 
desain kemasan.



Kardus

• Kardus bisa menjadi kemasan yang 
fungsional,murah dan dapat didaur 

ulang. Sifat fungsional kardus 
memungkinkan kreativitas struktur dan 
bahkan karton lipat sederhana menjadi 
solusi yang baik karena permukaannya 

yang luas dan datar dapat berfungsi 
sebagi tempat untuk membangun 
billboarding bagi identitas merek



Kardus

• Kardus atau paperboard adalah istilah 
dalam industri kertas untuk lembaran 
yang terbuat dari serat kayu murni 
atau kertas daur ulang. Berat material 
kertas diukur dengan 
lapisan,kerapatan atau ketebalan 
dalam perseribu inci menggunakan 
instrumen pengukur ketebalan atau 
caliper gauge



Kardus

• Kardus dibedakan dari kertas 
berdasarkan ketebalnnya. Material 
yang ketebalnnya kurang dari 0,010 
inci disebut kertas, sementara semua 
yang lebih tebal dari 0,010 inci disebut 
kardus. Umumnya kardus dibuat 
dengan ukuran ketebalan antara 0,010 
inci dan 0,040.



Kardus yang paling umum adalah:
• SBS (solid bleached sulfate)
• Dibuat dengan menggunakan kandungan utama  serat  

murni yang diputihkan. Kardus ini adalah yang paling 
mahal karena dilapisi dengan tanah liat agar permukaan 
cetak dapat berwarna putih solid, terutama digunakan 
untuk memgemas makanan,produk susu,kosmetik,obat 
dan produk farmasi lainnya

• SUS (solid unbleached sulfate) 
• Dibuat dengan menggunakan kandungan utama  serat  

murni yang tidak diputihkan, tersedia dalam bentuk 
permukaan yang dilapisi dan tanpa dilapisi, kekuatan 
material ini menjadi pilihan umum bagi kemasan 
minuman,produk hardware dan perlengkapan kantor



• Daur Ulang (recycled)
• Material multi lapis yang 100 persen terbuat dari kertas 

dan kardus daur ulang dan tersedia dalam lembaran 
yang sudah dilapisi dan tanpa dilapisi. Kardus tanpa 
dilapisi digunakan untuk tabung komposit (silinder 
dengan gulungan spiral) dan drum serat. Kardus berlapis 
digunakan untuk kemasan makanan kering termasuk 
biskuit dan kue serta barang peralatan rumah tangga 
lainnya, misalnya produk kertas dan ditergen bubuk.

• Plain chipboard (shirtboard)
• Terbuat dari kertas limbah dan biasanya berwarna abu2 

atau sawo matang. Kerts ini digunakan untuk kotak jadi ( 
biasanya struktur kaku yang ditutup kertas dekoratif  tau 
mterial lainnya yang biasa dugunakan untuk hadiah 
seperti parfum dan barang pecah belah)



Kardus Gelombang 
(Corrugated Paperboard)



Karton Lipat

• Karton lipat biasanya didesain 
dengan konstruksi selembar 
kardus atau kardus gelombang 
yang dipres, kemudian ditindas 
atau diberi alur untuk dilipat dan 
seteples atau dilem untuk 
menghasilkan sebuah struktur



Gaya Lipatan Karton

• REVERSE TUCK
• Lidah atas berseberangan dengan lidah 

bawah,sehingga lidah atas membuka dari 
depan kebelakang sementara lidah bawah 
membuka dari belakang ke depan. Tepi yang 
keras dari reverse tuck harus berada di 
belakang

• STRAIGHT TUCK
• Lidah atas dan lidah bawah segaris, membuka 

menutup dengan arah yang sama.Lidah ini 
biasanya dibuka dari belakang ke depan



Tutupan Karton yang umum

• Slit Lock: Ujung diselipkan, disisipkan 
dan menempel lidah atas

• Friction Lock: Ujung untuk diselipkan, 
tertahan ditempatnya, biasanya di sisi-
sisi lidah atas dan lidah bawah



Kotak Jadi

• Adalah struktur kaku yang telah dicetak 
dengan bagian atas dan bagian bawah. Kotak 
jadi umumya dibuat dari kardus yang berat 
atau papan yang terbuat dari serpihan kayu 
(chipboard) dan dilaminasi dengan kertas 
dekoratif,material dekoratif  atau material 
lainnya yang menutup keseluruhan bagian 
luar dan tepi kotak. 

• Sering digunakan untuk 
kosmetik,permen,perhiasan dan produk kelas 
atas lainnya. Sering disimpan oleh konsumen 
untuk dipergunakan lagi



Plastik

• Terdapat banyak variasi plastik yang 
menawarkan kualitas dan properti 
yang berbeda yang melayani 
serangkaian kebutuhsn penyimpanan. 
Variasi plastik tersebut bisa kaku 
fleksibel,bening atau 
berwarna,transparan atau opaq dan 
dapat dicetak kedalam berbagai 
bentuk dan ukuran yang berbeda.



Jenis Plastik yang paling umum digunakan sebagai produk 
kemasan sebagai berikut

• Low-density polysthylene (LDPE) digunakan umtuk 
kontainer dan tas untuk pakaian dan makanan, dalam 
bentuk film pembungkus yang disusutkan maupun 
diregangkan

• High-density polysthylene (HDPE) adalah kaku dan opaq 
dan digunakan untuk susu detergen, cairan pembersih 
rumah tangga, produk perawatan pribadi dan botol 
kosmetika

• Poly ethylene terephtalate (PET) adalah bening seperti 
kaca dan digunakan untuk produk air dan minuman 
berkarbonasi, makanan seperti mustard, selai kacang 
dan sirup;kantung untuk makanan dan produk kesehatan



• Polyprophylene digunakan untuk botol,tutup 
botol dan pembungkus yang tahan 
kelembaban

• Polystyrene (PS) diproduksi dalam berbagai 
bentuk. Kristal polystyrene digunakan untuk 
membuat kotak tempat CD dan botol pil. 
Demgam pengaplikasian panas dan tekanan 
polystyrene tahan banting, Foamed 
polystyrene digunakan untuk membuat gelas 
dan kontainer makanan buka –kait



Kemasan Blister

• Struktur ini dibentuk dalam suhu dan 
tekanan tinggi dan ditempatkan di dean 
produk, sehingga memungkinkan produk 
untuk terlihat melalui plastik yang 
transparan. 

• Blister sering direkatkan ke kardus 
dibagian belakang dan dicetak dengan 
desain grafis kemasan. Blister berengsel 
atau blister ganda (model klep) 
membingkai disekeliling sisi.
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