
 

1 
 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia terutama pada 

usha kecil menengah yang bergerak dibidang kerajinan bambu. Banyak usaha 

kecil menengah yang harus menyesuaikan persaingan pasar tersebut dengan cara 

memangkas siklus produksi mereka agar dapat bersaing terus- menerus diera 

globalisasi saat ini, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghemat 

pengeluaran dan waktu saat ini adalah dengan cara menciptakan alat- alat tepat 

guna untuk usaha kecil menengah.  

Pengembangan dari mesin pembelah bambu yaitu dari cara tradisional 

ataupun cara manual menjadi mesin pembelah bambu dengan sistem pneumatik, 

menjadikan alat tersebut lebih efisien dari pemanfaatan waktu dan tenaga. Pada 

proses pengerjaan manual bambu harus dibelah menggunakan parang yang 

pengoprasiannya cenderung lebih lambat dan kapasitas pembelahan tidak menentu 

tergatung dari oprator. Dengan adanya pengembangan mesin pembelah bambu 

yang semula proses pembelahan dengan cara manual menggunakan parang,  

setelaah pengembangan proses pembelahan dilakukan dengan bantuan mesin 

proses pebelahan dapat berjalan cepat dan lebih efisien. Proses pembelahan 

dilakukan dengan menempatkan mata pisau dengan jumlah mata pisau yang telah 

disesuaikan dengan jumlah belahan bambu yang direncanakan (Suryanto et al 

2014). 

Bambu merupakan tanaman jenis rumput-rumputan yang banyak tumbuh 

di Indonesia, jenis bambu di dunia mencapa lebih dari 1.000 jenis yang terdiri atas 

80 genus, Jenis bambu mencapai 1.250 jenis dimana 156 jenis terdapat di 

indonesia dan 88 jenis diantaranya merupakan endemik indonesia. Jenis-jenis 

bmbu yang banyak digunakan diindonesia antara lain bambu apus (gigantochloa 

apua), bambu ampel (bambusa vulgaris), bambu gesing (bambusa spinosa), 

bambu petung (dendrocalamus asper), dan bambu wulung (gigantochloa 

atroviolacea) ( Mayasari dan Suryawan 2012).  Bambu banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai bahan baku rumah, kerajinan, dan prabot rumah tangga. 
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Bambu dipilh karena lebih murah dan memiliki sifat ulet, lurus, rata, dan mudah 

diolah. ditemukan( Kasiati dan Wibowo 2010).  

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu lamanya proses pembelahan bambu yang membutuhkan 

waktu lama dan ukuran hasil pembelahan tidak sama. Untuk memecahkan 

masalah yang dibahas, peneliti merancang dan membuat mesin pembelah bambu 

dengan sistem pneumatik. 

1.2 Perumusan masalah 

Adapun rumusan permasalahan yang akan dihadapi adalah : 

1. Bagaimana merancang pisau untuk mesin pembelah bambu dengan sistem 

pneumatik. 

2. Bagaimana membuat pisau yang mampu menghasilkan belahan bambu 

dengan baik. 

3. Menguji  pisau mesin pembelah bambu yang mampu menahan beban tekan 

dari bambu dan dari aktuator pneumatik. 

1.3 Batasan masalah 

Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan masalah yang diteliti tidak 

meluas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 

1. Pembuatan pisau pada mesin pembelah bambu dengan sistem pneumatik 

dengan gaya dorong 4240 N. 

2. Beban yang diterima oleh mata pisau adalah beban dinamis. 

3. Tegangan yang terjadi pada mata pisau adalah tegangan geser. 

4. Bahan yang digunakan dalam pembuatan pisau yaitu baja karbon 

menengah (0,30% - 0,60%). 

5. Ketajaman mata pisau atau sudut baji menggunakan sudut 45𝑜  dengan 

ketebalan 5 mm dan jumlah 4, 6, 8, dan 10 keping mata pisau. 

6. Diameter minimal bambu 5 cm dan maximal diameter bambu 10 cm. 

7. Software yang digunakan dalam perancangan yaitu autodesk inventor. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang dan membuat pisau pada 

mesin pembelah bambu dengan sistem pneumatik. 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari pembuatan mesin ini : 

a. Bagi Penulis 

   Dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang peracangan pisau 

pada mesin pembelah bambu.  

b. Bagi akademik  

   Pembuatan mesin ini dapat dipergunakan sebagai pengembangan 

keilmuan, membekali mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan teknik 

mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus mengenai perancangan 

pisau pada mesin pembelah bambu dengan sistem pneumatik.  

c. Bagi masyarakat  

  Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah masyarakat 

mendapatkan produk dari mesin pembelah bambu yang mempunyai sifat 

baik, simple, dan mudah dalam pengoprasian. 

 


