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PENGUJIAN DALAM 
PENGEMASAN 

PERANAN DAN NORMA PENGUJIAN 

 Identifikasi bahan kemasan 

 Pertimbangan dalam pemilihan bahan kemasan yang akan 
digunakan 

 Mengevaluasi penampakan bahan pengemas pada akhir 
pengemasan jika pengemas kontak langsung dengan bahan 

 Menentukan daya tahan bahan pengemas melalui penanganan 
normal atau tidak normal. 

 

 Dasar pengujian mutu kemasan diadopsi dari ilmu kimia dan fisika 

 Misal : identifikasi sifat kimia 

           pengujian sifat permukaan 

     uji kekuatan 

     uji permeabilitas 

 Metode pengujian  yang dikembangkan konsumen : 

 Khusus untuk produk tertentu 

 Contoh : pengemasan produk steril  kemasan diuji apakaj dapat 
mencegah kontaminasi atau tidak 

 Metode pengujian juga dikembangkan oleh industri pengemas yang 
tergabung dalam asosiasi : 

 1. ASTM : American Society for Testing Materials 

 2. TAPPI : Technical Association of the Pulp and Paper Industries  

 3. FPA : Flexible Packaging Association 

 4. ABA : American Boxboard Association 

 5. NSTC : National Safe Transit Committee 

PENGUJIAN MUTU BAHAN PENGEMAS 

1. PENGUJIAN MUTU KERTAS 

 Kertas : 

 - terbuat dari serat selulosa dengan afinitas thd air tinggi 

 - kadar air bervariasi menurut RH dan suhu 

                                               

 pengujian mutu kertas dilakukan pada kondisi atmosfir standar 

  kertas dibiarkan pada kondisi atm selama minimal 24 jam 
sebelum diuji, 

 Standar atmosfir pengujian mutu kertas oleh TAPPI : suhu 23oC 
(73 3.5 oF) dan RH 502% (TAPPI 402).  

 Parameter Mutu kertas yang diuji : 

a. Kadar Air (ASTM D-644, TAPPI-412) 

 - mempengaruhi kekuatan kertas dan kelancaran jalan kertas di  

      dalam mesin 

 - mempengaruhi berat kertas  mempengaruhi harga 

 - ditentukan dengan : 

       - mengukur daya hantar listrik 

       - metode oven dengan suhu 102oC (215oF)  akurat dan resmi 

 

b. Berat Rim atau Berat Dasar (ASTM D-646, TAPPI 410)  

Mulanya kertas dijual dalam bentuk lembaran dengan unit guire (24-
25 lembar) dan rim (20 guire) 

Saat ini kertas dijual dalam bentuk gulungan 

Ukuran lembaran disesuaikan dengan ukuran kertas untuk buku atau 
surat 

RIM = berat sejumlah kertas dengan ukuran panjang dan lebar 
tertentu 

Kertas yang banyak beredar mempunayi berat rim 10 kg (20 lb)  
kertas seluas 432 ribu inci mempunyai berat 20 lb. 

Parameter mutu kertas…………………….. 

c. Ketebalan kertas (ASTM D-645, TAPPI 411) 

 Kertas dideskripsikan dengan basis berat 

 Paperboard dalam basis tebal  dinyatakan dalam points 
(perseribu inchi) 

 Misal : tebal paper coard = 0.025 inchi  berukuran 25 points. 

 Ketebalan kertas dinyatakan sebagai fraksi/pecahan desimal 
dalam 1 inchi (disebut caliper)  

 Alat mengukur ketebalan : mikrometer  

 Ketebalan mempengaruhi sifat kaku 

 Kertas yang tebal  memungkinkan dikemas dalam kotak dan 
jumlah lembaran/kotak dapat dihitung  memungkinkan 
penjualan dalam satuan tinggi tumpukan. 
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Parameter mutu kertas…………………….. 

d. Formasi 

 Berhubungan dengan orientasi serat kertas 

 Dilihat dengan jalan menerawangkan (backlighting) selembar 
kertas pada sumber cahaya 

 Kertas yang baik : 

 - penampakan seragam 

 - tidak berbintik  

 - tidak kasar 

 Kertas jelek : 

 - formasi kasar 

 - berbintik 

 - sifat penyerapan tinta tidak seragam 

 - mudah lengket  

Butuh biaya tinggi 

Parameter mutu kertas…………………….. 

e. Porositas 

 Disebut densitas  diukur dengan densometer 

 Cara : mengukur waktu yang diperlukan untuk menembuskan 100 
m3 udara yang ditekan melalui lembaran kertas seluas 1 inc2 

 Jika udara cepat menembus kertas  kertas relatif porous dan 
sebaliknya. 

 

f. Ketahanan Kertas Terhadap Minyak (ASTM D-722. TAPPI 454) 

 Dengan tes terpentin 

 Kertas yang diuji diletakkan di atas kertas indikator berwarna putih, 
ke atas kertas yang diuji dituang pasir hingga membentuk kerucut 
 dituang terpentin berwarna merah ke atasnya 

 waktu dari mulai terpentin dituang hingga terbentuk spot merah 
pertama kali menunjukkan tingkat ketahanan kertas thd minyak 

 Kertas tahan minyak relatif lebih mahal  

 

 

Parameter mutu kertas…………………….. 

g. Sizing (Pengeleman, Perekatan dan Pemberian Bahan 
Tambahan) 

 Sizing bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kertas terhadap 
absorpsi air 

 Kertas tahan air digunakan untuk L mengemas minuman, label, 
kemasan untuk pengapalan, makanan basah dan kertas bangunan. 

 Kertas tahan air diperoleh dengan menggunakan zat yang disebut size 
(lem atau perekat)  

 Uji : dengan tetesa air  mengukur waktu yang diperlukan untuk 
menyerap air pada permukaan kertas 

 Uji pengapungan dengan tinta  waktu yang diperlukan untuk 
menyerap tinta 

 Uji perendaman : kertas direndam dalam air selama 1 menit  
dinyatakan dalam % berat. 

 Uji standar lain untuk pengukuran daya serap air oleh kertas : Cobb 
test (ASTM D-2045, TAPPI 4410). 

Parameter mutu kertas…………………….. 

h. Kekuatan tarik dan Elongasi (ASTM D-826, TAPPI 404, TAPPI 457) 

 Prosedur : kertas dipotong sepanjang 10 inchi dan lebar 1inchi.  
Kedua ujung dijepit dan ditarik dengan arah berlawanan sampai 
terputus. 

 Kekuatan tarik kertas = jumlah gaya yang dibutuhkan untuk 
memutuskan potongan kertas. 

 Arah horizontal = tensile strength 

 Arah vertikal = pertambahan panjang (elongasi) 

 

i. Kekuatan Sobek (ASTM D-687, TAPPI 414) 

  Alat : Elemendorf Tear Test  mengukur besarnya energi yang 
diperluka untuk menyobek beberapa lembar kertas yang disusun 
berlapis secara bersamaan. 

 

Parameter mutu kertas…………………….. 

j. Mullen Burst Strong (ASTM D744) 

 Alat : Mullen Tester 

 Kertas dijepit di antara 2 ring.  Pada ring bagian bawah terdapat 
diafragma sehingga akan menekan bagian atas kertas dan 
menyebabkan kertas retak. 

 Tekanan yang menyebabkan kertas retak dinyatakan dalam 
lb/in2  

 

k. Kekakuan (Stiffness) (TAPPI 457, TAPPI 489) 

 Alat :  - Gurley Apparatus (untuk yang ringan dan lemas) 

             - Taber Stiffness Tester (untuk yang kaku) 

  mengkur gaya yang diperlukan (gr/cm2) untuk 

membengkokkan kertas/karton membentuk sudut 15o.   

Parameter mutu kertas…………………….. 

l. Ketahanan Terhadap Lipatan (ASTM D-643, TAPPI 423, TAPPI 
511) 

 1 strip kertas dilipat berulang-ulang sampai retak. 

 Jumlah ulangan lipatan yang diperlukan = ketahanan terhadap lipatan 

 

m. Kecerahan dan Keputihan (ASTM D-985, TAPPI 452) 

 Ukuran derajat keputihan kertas 

 Alat : reflektometer optik  dibandingkan terhadap standar warna 

putih 

 Dinyatakan sebagai persentase sinar yang direfleksikan sampel 
terhadap sinar yang direfleksikan oleh kertas standar 
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Parameter mutu kertas…………………….. 

n. Opasitas (TAPPI 425) 

 Ukuran transparansi kertas 

 Alat : Reflektometer optik 

 Sinar yang diberkan pada kertas sampel akan terdifusi kemudian 
direfleksikan kembali pada kertas sampel oleh kertas standar 
putih yang terletak dibelakang kertas sampel  besar refleksi 
diukur 

 Kertas putih standar diganti dengan kertas hitam  diukur 

besarnya refleksi oleh kertas hitam 

 Opasitas = perbandingan refleksi oleh kertas putih standar 
dengan refleksi oleh kertas hitam standar 

Parameter mutu kertas…………………….. 

0. Kehalusan (TAPPI 479) 

 Mengukur laju aliran udara yang dilewatkan di antara 
permukaan kertas yang licin 

 Tidak mempunyai korelasi yang baik tehdap kehalusan dan sifat 
mudah dicetak 

 Kertas dengan permukaan halus  lebih mudah dicetak 

2. PENGUJIAN MUTU FILM PLASTIK 

 Dilakukan pada kondisi atmosfir : RH 50%, suhu 23oC 

 Sebagian pengujian mutu kertas dapat digunakan untuk pengujian 
mutu plastik. 

 Uji tambahan : 

 -  kilap 

 - kabut 

 - tembus pandang (transparansi) 

 - slip 

 - blocking 

 - statik 

 - impactfatique 

 - lentur (flex) 

 - permeabilitas 

Parameter Mutu Plastik 

a. Kilap (ASTM D-523) 

 Menentukan jumlah sinar yang dipantulkan oleh permukaan film 
pada sudut datang tertentu (biasanya 45o). 

 Sinar yang direfleksikan dideteksi oleh fotosel dicatat secara 
kuantitatif 

 Dinyatakan dalam % thd sinar yang direfleksikan oleh reflektor 
standar 

 Film yang kilap mempunyai % refleksi tinggi 

 
b. Kabut (ASTM D-1003) 

 Alat : hazemeter  mengukur jumlah sinar yang dihamburkan 

 Tdd sumber cahaya dan sebuah bola yang dapat mendeteksi jumlah 
sinar yang dilewatkan 

 Sampel kertas diletakkan di antara sumber sinar dan bola  bola 
diputar pada sudut > 2.5o, maka diperoleh jumlah sinar yang 
dihamburkan 

 Nilai kabut (haze) kecil film bersih (tidak berkabut) 

 

Parameter Mutu Plastik…………… 

c. Clarity (Sifat Tembus Pandang) 

 Bersifat subjektif karena didasarkan pada penampakan visual 
membandingkan foto-foto standar dengan foto sampel 

 Uji yang objektif dengan alat Gardner-USU Clarity meter  tdd 
sumber cahaya, sistem lensam tempat sampel dan sistem 
pencatat. 

 

d. Slip (ASTM D-1894) 

 Kemampuan film/plastik untuk meluncur pada mesin produksi 
mempengaruhi laju produksi 

 Dalam penumpukan sifat mudah meluncur tidak diinginkan 

 Metode didasarkan pada koefisien gesekan pada bahan 

 

Parameter Mutu Plastik ………. 

e. Blocking  

 Dua lapis plastik ditekan selama waktu tertentu  diamati 
kecenderungannya untuk melekat satu sama lain 

 Blocking disebabkan oleh : migrasi air, plastisizer atau perlakuan 
yang menyebabkan hilangnya muatan listrik pada corona. 

 

f. Statik 

 Plastik berkadar air rendah lebih mudah diberi muatan listrik  
menyebabkan film mudah melekat 

 Cara : menggosokkan antara 2 permukaan film  dilihat 
kecenderungan untuk melekat 
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Parameter Mutu Plastik ………. 

g. Impact Fatique 

 Gaya yang diperlukan untuk merobek film di bawah kondisi yang 
ditetapkan di dalam test  biasanya dikondisikan pada 
penggunaan sebenarnya 

 Film yang baik tidak mudah retak  (pecah)  ketika dihempaskan. 

 Metode : 

 Falling dart  dart (gram) dijatuhkan dari jarak tertentu ke 
atas permukaan film  

 Impact fatique = berat spesifik dart yang dapat 
memecahkan 50% contoh dalam waktu tertentu  

 Dengan alat Pendulum Impact Tester   pendulum 
liayunkan melalui contoh 

 Perbedaan energi pendulum pada ketinggian maksimum 
dengan energi pendulum setelah contoh sobek = kekuatan 
impak 

Parameter Mutu Plastik ………. 

h. Flex Resistance 

 Kemampuan film untuk menahan kerusakan akibat tekanan 

 Cara : kawat tester dililitkan pada film  jumlah putaran yang 

diperlukan agar film pecah = flex resistance 

 

i. Permeability Testing 

 Metode didasarkan pada pengukuran tekanan dan waktu untuk 
mengukur kenaikan tekanan dengan waktu pada tekanan rendah 
pada sisi film di bawah keadaan yang ditentukan 

 Kondisi yang dibuat dapat berupa sistem super atmosfir atau 
vakum tinggi. 

 Metode umum : Cartwright Permeability Cell 

Parameter Mutu Plastik ………. 

j. Transmisi Uap Air (ASTM E-96) 

 Metode : general food  menggunakan bahan pengabsorbsi 
kelembaban (misal CaCl2 kering)  dihitung penambahan berat 

 Metode lain : didasarkan pada perubahan tekanan parsial 

 

k. Identifikasi Film Plastik 

 Digunakan berbagai pelarut : etil asetat, amil formar, amil asetat 

 Dilihat kelarutan film di dalam pelarut 

3. PENGUJIAN ALUMUNIUM FOIL 

 Tdd : 

 - Uji Caliper (uji ketebalan) 

 - Yield Test 

 - Tingkat kekerasan logam : kuat rentang (tensile strength) dan  

    kuat tarik (elongasi)  sulit pada logam tipis 

 - Ada atau tidak pengotor lemak  dengan uji ekstraksi, atau  

    dengan membasahi lembaran alumunium foil dengan air 

 

4. PENGUJIAN TINTA PELAPIS DAN PEREKAT 

 Sifat-sifat yang diuji : 

 Berat (lb/gallon) : untuk keseragaman bentuk 

 Total padatan : contoh dievaporaiskan pada oven suhu 215oF  
berat bahan yang tinggal = total padatan 

 Viskositas  menjamin aliran pada alat converter 

  dengan alat Viskometer Brookfield atau Cangkir Zahan 

 

5. PENGUJIAN SIFAT CETAKAN DAN BAHAN KEMAS 

 Sifat penting bahan pengemas : kesanggupan untuk dicetak dan 
membawa pesan 

 Dilakukan uji terhadap kesanggupan bergabung dengan partikel 
pencetak dan kseanggupan untuk menghasilkan mutu cetak sesuai 
dengan permintaan konsumen 
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6. PENGUJIAN KUALITAS KEMASAN DARI PABRIK 

 Meliputi : pengujian dimensi kritis 

 Berbeda untuk tiap tipe  kemasan yang berbeda 

 Gelas kontainer (botol) diuji dimensi, ketahanan shock panas dan 
ketahanan tekan 

7. UJI KESESUAIAN PRODUK KEMASAN 

 Mengukur sifat produk secepatnya setelah produk dikemas, sebelum 
dan setelah kadaluarsa secara periodik. 

 Pengujian dibedakan sesuai dengan produk yang dikemas 

 Rokok setelah 3 bulan tidak dihisap bila kadar air meningkat 

 Kembang gula setelah 10 hari bila lengket 

 Daging setelah 7 hari bila tidak dilindung dari oksigen dan 
cahaya 

 Buah dalam kaleng 1 tahun jika besi kaleng larut atau terkikis 

 Botol plastik alkohol dalam 5 minggu jika terlalu banyak 
kehilangan oleh evaporasi 

 Perubahan yang terjadi pada produk karena bahan kemasan 

 Misal : perubahan bau akibat migrasi plastik atau pelaur dari 
tinta atau lapisan bahan kemasan 

 Pengujian umur simpan 

8. UJI PENGAPALAN DAN PERLAKUAN KHUSUS 

 Pengujian selama pengapalan  dilihat kondisi selama pengapalan 

 - pengaruh getaran 

 - pengaruh bantingan 

 - pengaruh jatuhan 

 - penghancuran 

 - variasi iklim 

 Pengujian dilakukan dengan membuat simulasi sesuai dengan 
keadaan pada saat transportasi  


