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ABSTRAK

Pasta "photo sensitive emu/sion" (emu/si peka cahaya) yang digunakan dB/am proses
mempersiapkan kasa cap sampai pada kondisi siap pakai terdiri daTi dUB unsul; yaitu unsur
pasta yang terbuat daTi campuran /arutan momomer yang akan berpolimerisasi dan
memperkuat kasa cap, dan unsur lainnya adalah zat peka cahaya, yang umum digunakan
adalah amonium atau kalium bikromat. Dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang
pembuatan pasta emulsi peka cahaya untuk kasa daTi poliester, digunakan bahan polimer vinil
alkohol (VA) dan poli vinilasetat (PVAc) dengan memakai zat peka cahaya amonium bikromat,
telah didapat hasil komposisi campuran yang ideal untuk kasa po/jester pada komposisi 80%
vinil akohol dan 20% polivini/ asetat. Pada penelitian ini akan dilakukan proses yang same
menggunakan dUB jenis garam (amonium den kalium) bikromat, dengan asumsi bahwa antara
kation amonium dan kation kalium mempunyai sifat yang berbeda, yang mungkin berpengaruh
temadap kasa cap daTi po/jester. Dalam penelitian ini digunakan beberapa variasi komposis!
campuran bahan polimer (VA dan PVAc) dan pada masing-masing komposisi campurari
tersebut ditambah zat peke cahaya amonium bikromat atau kalium bikromat, diaduk rata,
dilapiskan pada pe~ukaan luar kasa cap datal; diangin-anginkan pada ruang ge/ap (tanpa
cahaya) sampai kering, diradiasi dengan sinar matahari selama beberapa menit, diproses
curing (pemanas awetan) menjadi kasa cap siap pakai. Kemudian temadap kasa cap hasi/
percobaan di/akukan pengujian temadap kekakuan, kekuatan tarik, dan kekuatan sobek, arah
panjang maupun arah /ebar kasa. Dari data pengujian menunjukkan bahwa kasa yang dilapis
dengan "photo sensitive emulsion" dengan memakai zat peka cahaya kalium bikromat
mempunyai nilal kekakuan, kekuatan tarik dan kekuatan sobek kasa yang lebih baik pede
semua variasi komposisi campuran pasta, dibanding dengan yang menggunakan amonium
bikromat.

ABSTRACT

APPLICA TION OF AMMONIUM BECHROMA TE AND POTASSIUM BECHROMA TE AS
PHOTO SENSITIVE EMULSION TO SUNLIGHT IRRADIA TION ON PRINTING SCREEN FOR
TEXTILE. The paste of photo sensitive emulsion that has been used in the preparation for
producing ready used printing screen contained two materials, namely the paste from monomer
solution to be polymerized for strengthening the printing screen, and material for photo sensitive
emulsion, using ammonium or potassium bichromate as common agent. From the previous
study about producing printing screen from polyester; by using vinyl alcohol (VA) and polyvinyl
acetate (PVAc) as polymeric material, as well as ammonium bichromate as photo sensitive
emulsion, has obtained the best combination for polymer mixture from 80% of vinyl alcohol and
20% of polyvinyl acetate. In this research study, the same activity will be subjected to either
ammonium or potassium bichromate, with assumption that there will be different properties
between ammonium and potassium cations which might have influence to the printing screen'
from polyester, Some various mixture of VA and PVAc. as polymeric materials were carried out
in this study, and to each of the polymeric paste was added the photo sentisitive emulsion,
either ammonium be-chromate or potassium bichromate, stirring to homogeneous condition,
coating the surface of flat printing screen, allow to dry in the dark room (no light), apply to
sunlight irradiation for few minutes, and followed by curing process to become ready used as
printing screen. The printing screen produced in this experiment was then subjected to various
testing, such as stiffness, strength retention and shearing strength in either length and width
directions of the screen. It was shown from the testing results that the coated screen with
potassium bichromate as photo sensitive emulsion will gain better properties in stiffness,
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strength retention as well as shearing strength, in all polymeric mixtures, compared to the ones
with ammonium be-chromate.

PENDAHULUAN sinannatahari akan tetap seperti semula dan mudah
lepas dalam air. Jadi pasta peka cahaya mutlak harus
ada dalam persiapan pembuatan motif pad a
pennukaan kasa.< 2-4) "

Pasta peka cahaya terdiri dari pasta dan zat
peka cahaya. Pasta bisa dibuat dari bennacam jenis,
fungsinya adalah sebagai media pembawa zat peka
cahaya dan bisa menempel kuat pada pennukaan
kasa. Bila kasa terbuat dari zat yang tidak
mempunyai daya lekat yang kuat pada pennukaan
kasa, maka setelah menjadi motif, motif tersebut
akan mudah rusak, karena medianya terlepas dari
pennukaan kasa, dan sebaliknya. Sedangkan zat
peka cahaya yang sering digunakan dalam pasta
photo sensitive emulsion untuk tekstil ada dua jenis
yaitu amonium bikromat dan kalium bikromat.
Dalam proses printing motif pada kasa dibuat untuk
bisa digunakan dalam satu jenis order, umumnya
ribuan meter kain, dan bahkan bila sedang banyak
peminat motif tersebut bisa produksi ulang atau
repeat. Oleh karena itu motif yang men em pel pada
pennukaan screen tersebut harus betul-betul kuat,
selain itu kekuatan kasanya pun harus diperhatikan
agar kasa tidak rusak, sobek, patah, saat dipakai
sedang produksi.

Oleh karena itu ada persyaratan khusus
untuk pasta peka cahaya, salah satunya adalah zat
peka cahaya yang dipakai tidak menyebabkan
penurunan kekuatan kasa yang digunakan. Bila zat
peka cahaya yang digunakan menurunkan kekuatan
kasa maka kasa akan mudah sobek, produksi
terhenti, sehingga effisiensi mesin printing menjadi
rendah, akhimya perusahaan akan menanggung
rugi.

W ama merupakan daya tarik suatu benda,

begitu juga halnya dengan wama tekstil.
Semula warn a tekstil tidak begitu banyak jenisnya,
namun sesuai dengan perkembangan jaman maka
warna tekstil saat ini sangat beragam. Namun secara
umum warn a tekstil dapat digolongkan sebagai
berikut: warn a grey umumnya untuk kain mentah
yang berwarna putih kekuning-kuningan; warna
putih umumnya untuk kain yang telah diproses
pengelantangan; warna celupan umumnya untuk
kain yang telah diwarnai dengan cara pencelupan;
dan warna bennotif umumnya untuk kain yang telah
mengalami proses printing atau pencapan.
Disamping itu ada juga warn a kombinasi, yaitu
gabungan dari warna putih, wama celupan, clan
wama motif. Wama dalam tekstil memang
memegang peranan sangat renting, karena wama
dapat menentukan apakah tekstil terse but dapat laku
terjual atau tidak. Untuk menarik pembeli umumnya
warna gabungan yang sering digunakan. Untuk
mendapatkan wama gabungan berarti barns ada
warna motif, yang didapat dari basil printing atau
pencapan. (I)

Proses printing atau pencapan dalam tekstil
melalui beberapa tahapan proses, tergantung dari
jenis serat dan jenis zat warna yang digunakan,
sesuai dengan keinginan konsumen. Hal-hal umum
yang mesti dilakukan dalam proses pencapan
adalah: Persiapan kain yang akan dicap, persiapan
warna dan kombinasinya, persiapan pasta cap, dan
persiapan kasa.

Kasa pencapan (screen printing) adalah
suatu alat yang dapat digunakan untuk melekatkan
pasta zat warn a pada pennukaan kain sesuai dengan
motif yang ada pada pennukaan kasa tersebut.
Dalam hal penggunaan kasa pen cap an ada dua jenis
yaitu jenis kasa datar (flat screen), dan jenis kasa
putar (rotary screen). Pada kasa ada motif sesuai
dengan keinginan, yang terbentuk karena ada bagian
pori-pori kasa yang berlubang tidak terhalang dan
ada yang tertutup. Bagian mana pori kasa yang tetap
berlubang dan bagian mana yang perlu ditutup, hal
terse but diatur sesuai dengan motif yang dinginkan.
Untuk mendapatkan motif pada kasa, diperlukan

pasta peka cahaya yang dapat menempel melapisi
pennukaan kasa, kemudian dikeringkan dan bahkan
setelah di radiasi dengan sinar matahari beberapa
saat, bagian yang terkena sinar matahari akan
bereaksi membentuk lapisan keras dan sukar
dihilangkall, scdangkan yang tidak kena

Dari penelitian sebelumnya yang
membahas tentang pembuatan pasta emulsi peka
cahaya untuk kasa dari poliester, digunakan bahan
polimer vinil alkohol (VA) dan poli vinil asetat
(PV Ac) dengan memakai zat peka cahaya amonium
bikromat, telah didapat hasil komposisi campuran
yang ideal untuk kasa poliester pada komposisi 80%
vinil akohol dan 20% polivinil asetat<3). Sehingga
perlu diteliti dari dua zat peka cahaya (ammonium
dan kalium bikromat) dengan kation yang berasal
dari garam alkali yang berbeda kekuatannya,
manakah yang paling aman bagi kekuatan kasa.
Untuk itu dilakukan penelitian dengan judul seperti
tersebut diatas, dengan maksud untuk mengetahui
zat peka cahaya mana yang layak dipakai dalam
proses printing, agar effisiensi mesin printing tetap
tinggi, clan pada akhimya menguntungkan semua
pihak, baik produscn maupun konsumcn.
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TATA KERJA

Bahan
a. Pasta

yang sarna (20 g/l), pasta diaduk-aduk sampai
homogen, langsung diukur kekentalannya. Variasi
perbandingan komposisi dimaksudkan untuk
mengetahui apakah bahan baku pasta mempunyai
hubungan yang signifikan terhadap zat peka cahaya
yangdigunakan.

Tabcll. Pengukuran kekentalan pasta photo
emulsion dengan berbagai komposisi
campuran, setelah penambahan zat peka

cahaya amonium bikromat (AB) dan
kalium bikromat (KB)

Pasta terbuat dari campuran vinil alkohol
(10%) dan poli vinil asetat (10%) dengan variasi
komposisi PV A : PV Ac secara berturut-turut
sebagai berikut: (100:0; 90:10; 80:20; 70:30; 60:40;
clan 50:50 ).

b. Zat peka cahaya
Amonium bikromat, 20 gr/l, untuk masing-

masing komposisi campuran bahan baku polimer,
kalium bikromat, 20 gr/l, untuk masing-masing
komposisi campuran bahan baku polimer

NOlnOr
IPVAc 10% IPVA 10% I AB, 100ft KB;.g/l

8600---

10

20
35
"i6:§9::

00
80
70~~Q

~
.YJ!JSL
10600
moo-1~

2
~

9200

-1W-
12900~

~

Car a kerja

Masing-masing pasta sesuai dengan
komposisinya diberi zat peka cahaya 20 g/l,
dilapiskan pada permukaan kasa bagian luar,
diangin-anginkan sampai kering pad a ruangan
gelap, diradiasi dengan sinar matahari selama 5
men it, kasa direndam dalam air selama 2 menit,
kemudian dibersihkan secara perlahan agar motif
tidak rusak, dikeringkan, dipanas awetkan (curing)
190 °C selama 5 men it, kemudian dilakukan
pengujian terhadap viskositas pasta, kekuatan tarik,
kekuatan sobek, dan kekakuan kasa polyester. Hasil
viskositas antara pasta photo sensitive emulsion
dengan zat peka cahaya amonium bikromat
dibandingkan dengan yang memakai kalium
bikromat, bcgitujuga basil pengujian yang lain.

Oari data pengukuran terse but tampak
bahwa untuk tiap komposisi campuran mempunyai
nilai kekentalan pasta yang sarna antara pasta photo
sensitive emulsion (emulsi peka cahaya) yang
memakai zat peka cahaya amonium bikromat
dengan yang memakai zat peka cahaya kalium
bikromat. Hal ini menunjukkan bahwa masing-
masing emulsi peka cahaya yang memakai zat peka
cahaya yang berbeda, pada awal pencampurannya
mempunyai konsentrasi yang sarna, karena belum
ada reaksi an tara pasta dengan zat peka cahaya yang
dirangsang oleh adanya radiasi sinar matahari.
Setclah ada rangsangan rcaksi dari radiasi sinar
matahari maka kedua zat peka cahaya tersebut akan
bereaksi dengan pasta campuran sesuai dengan sifat
dan karakteristik masing-masing zat peka cahaya
yang bersangkutan. Setelah terjadi reaksi akibat
radiasi sinar matahari, maka pasta emuls,i peka
cahaya akan mengeras sehingga tidak bisa diukur
kekentalannya. Untuk mengetahui seberapa jauh
beda karakteristik antara kedua zat peka cahaya
tersebut, akan dilihat pada perfomance kasa setelah
pelapisan dengan pasta emulsi peka cahaya tersebut,
term as uk uji lain yang dilakukan pada kasa.

Pengujian

Pengukuran viskositas pasta photo
emulsion. Nama alat: Brookfield Viscometer.
I. Uji kekakuan kasa berdasarkan tara uji menurut

SNI-O8-0314-89/ASTM- D.1388 (6)

2. Uji kekuatan tarik kasa berdasarkan tara uji
menurut SNI-O8-0276-89/ASTM- D.2261 (7)

3. Uji kekuatan sobek kasa berdasarkan tara uji
menurut SNI-O521-89/ASTM- D.1682 (8)

HASIL DAN PEMBAHASAN Kekakuan kasa

Gambar I dan 2 menunjukkan grafik basil
pengukuran kekakuan kasa arab pakan (lebar kasa)
dan arab lusi (panjang kasa). Dari gambar tersebut
tampak bahwa kekakuan kasa setelah pelapisan
dengan pasta photo sensitive emulsion yang
memakai zat peka cahaya amonium bikromat dan
kalium bikromat, kemudian diradiasi dengan sinar
matahari, baik kekakuan kasa arab lusi maupun
kekakuan kasa arab pakan menunjukkan bahwa kasa
yang dilapis dengan pasta photo emulsion dengan

Pengukuran viskositas pasta

Pasta dengan berbagai macam variasi
komposisi bahan baku polimer yaitu PV Ac:PV A
(10:90; 20:80; 30:70; 40:60; dan 50:50), setelah
masing-masing diberi zat peka cahaya amonium
bikromat atau kalium bikromat, diukur
viskositasnya dan dilaporkan pada Tabel 1.
Penambahan zat peka cahaya keda1am pasta
campuran di1akukan dengan jumlah dan konsentrasi
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pengaroh reaksi zat peka cahaya yang bersangkutan
saat terkena radiasi sinar matahari. Kalium bikromat
dengan sifat alkalis yang lebih kuat mempunyai
kekuatan reaksi lebih besar dibanding dengan
amonium bikromat, sehingga dalam waktu radiasi
yang sarna kalium bikromat mampu bereaksi dengan
pasta lebih banyak dibanding dengan amonium
bikromat. Sehingga menghasilkan derajat polimer
lebih tinggi dari zat peka cahaya amonium bikromat
yang akan memberikan efek lebih kaku pacta kasa.

zat peka cahaya kalium bikromat mempunyai
kekakuan yang lebih tinggi hila dibanding dengan
pasta photo emulsion yang memakai zat peka
cahaya amonium bikromat. Aplikasi dilapangan
selama proses produksi berlangsung, kasa pencapan
datar maupun kasa pencapan putar, perlu
mempunyai kekakuan. Bila kasa terlalu lemas pada
saat proses produksi berlangsung, ada gesekan
antara kasa clan rakel, untuk kasa datar rakel
umumnya terbuat dari karet clan kasa terbuat dari
anyaman serat poliester. Saat proses berlangsung,
kasa datar dalam kondisi basah, kemudian mulur,
clan tegangan kasa menjadi kendor. Bila tidak
mempunyai kekakuan tertentu kasa akan mudah
terlipat pada saat perakelan, hal ini akan
mengakibatkan kasa sobek clan atau motif pad a
permukaan kasa rusak, sehingga mengakibatkan
cacat kain.

Kekakuan kess arah pakan

Kekuatan tarik kasa

Gambar 3. clan 4 menunjukkan hasil
pengukuran kekuatan tarik kasa arah pakan clan arah
lusi. Dari gambar tersebut tampak bahwa kekuatan
tarik kasa yang telah dilapis dengan photo sensitive
emu/sian memakai zat peka cahaya kalium bikromat
dan amonium bikromat.
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Gambar J. Data kekakuan kosa ke arah pakan
setelah dilapis pasta photo sensitive
emulsion, dengan zat peka cahaya
amonium (A B) don kalium (KB)
bikromat
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Gambar 3. Hasil pengukuran kekuatan tarik kasa
arah pakan setelah dilapis dengan pasta
photo sensitive emulsion dengan
memakai zat peka cahaya amonium (AB)
dan kalium (KB) bikromat1500 Kekakuan kasa arah Ius!
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Gambar 2. Data kekakuan kasa ke arah lusi setelah
dilapis pasta photo sensitive emulsion.
dengan zat peka cahaya amonium (AB)
don kalium (KB) bikromat

Dari kedua gambar terse but diatas tampak
bahwa zat peka cahaya kalium bikromat
menghasilkan kekakuan kasa yang lebih hila
dibanding dengan zat peka cahaya amonium

bikromat, walau dengan komposisi pasta yang persis
sarna. Hal ini mungkin disebabkan oleh bed a

iO-90 20-80 30-70 40-60 59-50

Komposisi campuran PYAc -PYA (9/1)

Gambar 4. Hasil pengukuran kekuatan tarik kasa
arah lusi setelah dilapis dengan pasta
photo sensitive emulsion dengan
memakai zat peka cahaya am onium (AB)
dan kalium (KB) bikromat

Dalam proses pencapan terjadi banyak
tegangan baik arah lusi maupun arah pakan,
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utamanya saat terjadi proses perakelan. Sehingga
kekuatan tarik kasa perlu diperhitungkan. Kasa
dengan kekutan tarik rendah akan mudah sobek bila
dipakai dalam proses. Dalam pelaksanaan
dilapangan kasa dengan kekuatan tarik yang baik
akan membantu kelancaran proses dan bisa menjaga
mutu produk yang bersangkutan, dan sebaliknya.
Oleh karena itu apapun zat yang digunakan dalam
engraving diharapkan tidak mengurangi kekuatan
tarik kasanya. Untuk itu perlu pemilihan yang tepat
dalam penggunaan zat-zat, utamanya dalam
pemakaian zat peka cahaya untuk pasta photo
sensitive emulsion, dalam proses engraving. Seperti
tampak pada Gambar 3 dan 4 tentang kekuatan tarik
kasa setelah pelapisan dengan memakai pasta photo
emulsion, bahwa kekuatan tarik kasa yang telah
dilapis emulsi peka cahaya dengan memakai kalium
bikromat mempunyai kekuatan tarik yang lebih
tinggi bila dibandingkan dengan yang memakai zat
pcka cahay.. amonium bikromat. Iial ini mungkin
disebabkan oleh karena kalium bikromat lebih
banyak mengikat molekul pasta pholo sensitive
emu/sian dibandingkan dengan amonium bikromat.
Sehingga untuk satuan luas yang sarna jumlah
molekul pada kasa dengan memakai zat peka cahaya
kalium bikromat lebih ban yak bila dibanding
dengan memakai amonium bikromat. Karenajumlah
molekul lebih banyak maka kasa menjadi lebih
solid, sehingga apabila mengalami gaya tertentu
maka gaya tersebut akan dibagi rata kepada semua
molekul, sehingga mampu menahan beban lebih
besar, bila dibanding dengan kasa yang jumlah
molekulnya lebih sedikit. Oleh karena itu kasa
dengan memakai zat peka cahaya kalium bikromat
mempunyai kekuatan tarik yang lebih besar bila
dibanding dengan kasa yang mamakai zat peka
cahaya amonium bikromat.

Kekuatan sobek kasa arah pakan
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Gambar 6. Grajik kekuatan robek kosa arah pakan
setelah dilapis dengan pasta photo
sensitive emulsion zat peka cahaya
am onium (A B) dan kalium (KB)
bikromat

Kendala yang paling sering dijumpai saat
proses pencapan bcrlangsung dalam skala produksi
adalah adanya kasa Yallg sobck. Sobck kasa pada
saat mesin sedang running ini bisa disebabkan oleh
berbagai macam faktor. Dalam kondisi mesin
berjalan cepat beban kasa semakin berat, karena
harus menanggung tension dari berbagai arah dan
gesekan terhadap kain, blanket clan rakel.

Sobek kasa bisa terjadi pada pinggir
maupun tengah kasa, oJeh karena itu kekuatan sobek
kasa hams seJalu menjadi perhatian utama saat
pemiJihan kasa yang akan dipakai daJam proses.
Umumnya sobek kasa terjadi hila ada perbedaan
beban (tension) pada suatu bagian kasa. Pada saat
peJapisan pasta photo sensitive emulsion pad a
permukaan kasa, tebaJ tipisnya lapisan,
mempengaruhi kondisi kasa seteJah peJapisan,
namun umumnya haJ terse but teJah bisa di usahakan
sebaik mungkin, sehingga perbedaan bisa dieJiminir
sekeciJ mungkin.

Penggunaan zat peka cahaya yang
digunakan clan keaktifan reaksinya dengan pasta
photo sensitive emulsion yang melapisi permukaan
kasa pada saat diradiasi dengan sinar matahari,
mengakibatkan perbedaan soJiditas kasa. 'Seperti
telah diuraikan diatas bahwa kemungkinan unsur
kalium bikromat mampu bereaksi Jebih ban yak
dengan pasta photo sensitive emulsion saat diradiasi
dengan sinar matahari bila dibandingkan dengan
amonium bikromat- Seperti tampak pada Gambar 5.
dan Gambar 6, menunjukkan bahwa kasa yang
dilapis dengan photo sensitive emulsion dengan
memakai zat peka cahaya kalium bikromat
mempunyai ketahanan sobek lebih baik. Hal ini
dimungkinkan karena kasa yaIlg memakai zat peka
cahaya kalium bikromat mampu menahan gaya yang
lebih besar karena stabiJitas kasa lebih baik dan
Jebih solid, sehingga kekuatan sobek kasa lebih
baik.

Kekuatan sobek kasa

Kekuatan sobek kasa arah lusi
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Gambar 5. Grafik kekuatan robek kasa arah lusi
setelah dilapis dengan pasta photo
sensitive emulsion zat peka cahaya
am onium (A B) dan kalium (KB)
bikromat
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KESIMPULAN TANYA JAWAB

a. Zat peka cahaya kalium bikromat dan amonium
bikromat bisa digunakan dalam pembuatan pasta

photo sensitive emulsion untuk pelapisan pada
permukaan kasa pen cap an

b. Zat peka cahaya jenis kalium bikromat

mempunyai banyak keunggulan bila dibanding
dengan zat peka cahaya amonium bikromat

c. Kasa yang dilapis dengan pasta photo sensitive

emulsion dengan memakai zat peka cahaya
kalium bikromat mempunyai kekakuan, kekuatan
tarik dan kekuatan sobek yang lebih baik bila

dibanding dengan yang memakai zat peka cahaya
amonium bikromat.

Sunardjo
~ Apakah yang menjadi pertimbangan dalam

penggunaan ammonium bikromat dalam
penelitian ini ?

~ Proses apa yang terjadi selama radiasi sinar
matahari berlangsung ?

Santoso S.
-<>- Pertimbangan pemakaian kalium dan

ammonium bikromat adalah sensitijitas yang
tinggi terhadap cahaya (sinar) baik cahaya
matahari ataupun sinar lampu yang lain dari
zat-zat tersebut diatas, serta mudah dalam
pengerjaannya dan murah harganya.

-<>- Terjadi reaksi photokimia, sehingga
terbentuk zat yang berbeda dart pada
sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarto
~ Alasan apa, Bapak memakai ammonium

bikromat/kalium bikromat ?
~ Apa sudah diuji struktur mikronya ? seperti

dengan alat SEM, FTIR, Difraktometer Sinar-X
?

Santoso S.
~ Pemakaian ammonium bikromat don atau

kalium bikromat, karena zat-zat ini

mempunyai sensitifitas terhadap cahaya
yang paling baik don relatif murah
harganya, sehingga dalam proses
pembuatannya tidak memakan waktu lama
don amon, juga terhadap hasil produkS'inya
nilai jualnya bisa lebih murah, karena
ongkos produkS'inya rendah.

~ Sejauh ini belum diukur struktur mikronya
terhadap hasil coating, karena keterbatasan

peralatan yang ada, namun mudah-mudahan
dimasa yang akan datang akan komi
usahakan mengukur struktur mikro te1:,S"ebut.
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