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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan era industri yang terjadi 

seperti sekarang ini, banyak memerlukan peralatan yang banyak 

dipergunakan secara maksimal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Kita juga semakin dituntut untuk merancang atau membuat 

peralatan yang dapat mempermudah dan mempercepat proses kerja dan 

proses produksi. 

Dalam bidang industri kerajinan bambu, banyak menggunakan 

berbagai macam peralatan permesinan. Mesin pembuat stik bambu ini 

merupakan salah satu mesin yang sangat menunjang usaha dalam bidang 

industri rumah tangga. Para pembuat stik bambu ini masih menggunakan 

mesin yang dikerjakan secara manual. Sehingga hasil yang diperoleh tidak 

dapat secara maksimal dan efisien karena banyak tenaga operator yang 

terbuang. 

Melihat permasalahan ini maka penulis berupaya merancang  mesin 

yang mempunyai kapasitas 150 biji/menit dengan pertimbangan bahwa 

kapasitas yang diambil telah memenuhi syarat, dikarenakan dari pengamatan 

yang dilakukan kapasitasnya 300/jam dalam keadaan telah diserut. Masih 

memerlukan proses penirusan untuk mendapatkan hasil akhir pada mesin 

yang terpisah. Sehingga harapan penulis dengan perancangan mesin yang 

baru dapat mempercepat proses pengerjaan industri pembuat stik bambu 

yang mampu memenuhi kebutuhan secara kualitas maupun kuantitas. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berapa dimensi komponen – komponen perancangan mesin pembuat 

stik bambu beserta bahan yang dipakai. 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

Tujuan dalam perancangan mesin pembuat stik bambu sebagai 

berikut : 

Untuk menentukan dimensi komponen pada perancangan mesin 

pembuat stik bambu beserta bahan yang dipakai. 

1.4 Manfaat perancangan 

Dari perancangan ini, diharapkan dapat membantu pengusaha untuk 

dapat membuat sendiri perancangan mesin pembuat stik bambu yang 

memenuhi kebutuhan industri rumah tangga. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas kepermasalahan yang 

lain maka perlu adanya batasan – batasan masalah agar dapat lebih terarah dan 

dapat terselesaikan dengan baik. Adapun batasan masalah yang akan dibahas 

proses perancangan meliputi : 

1. Pisau serut. 

2. Poros. 

3. Bantalan. 
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4. Pulley. 

5. V-belt. 

6. Motor. 

1.6 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi penulis yaitu sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang 

merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan selama menjadi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi mahasiswa, sebagai informasi pendukung untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai mesin pembuat stik bambu. 

 


