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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Irfan syamsul (2010) telah merancangan mesin pembuat stik 

bambu dengan kapasitas 120biji/menit. Mesin ini memanfaatkan beberapa 

sistem roll yang meliputi sistem pendorong untuk membuat stik bambu. 

Perancangan mesin ini kurang efisien karena hasil dari stik bambu akan 

jatuh tidak beraturan yang akan mengakibatkan kerusakan pada stik bambu 

yang dihasilkan. Maka perlu perbaikan Kapasitas yang perlu ditingkatkan. 

2.2 Dasar Teori  

2.2.1 Pengertian Perancangan 

Pengertian perancangan menurut bin Ladjamudin (2005:39) 

“Perancangan adalah tahapan perancangan (design) memiliki tujuan untuk 

mendesai system baru yang menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternaive sistem yang 

terbaik” 

Perancangan menurut Kusrini dkk (2007:79) “perancangan adalah proses 

spesifikasi sistem baru bedasarkan hasil rekomendasi analisis sistem”. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat mnyimpulkan bahwa perancangan 

adalah suatu proses untuk membuat dan mendesain sistem yang baru. 

2.2.2 Bambu Sebagai Bahan Dasar 

Bambu adalah salah satu sumber daya alam yang banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat karena dimanfaatkan oleh masyarakat 

karena memiliki sifat-sifat yang menguntungkan yaitu batang yang kuat, 
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lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, mudah dikerjakan, dan 

mudah diangkut.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam perancangan disini 

sebagai obyek dari proses kerja mesin ini adalah bambu. Untuk itu 

alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang pengetahuan masalah 

bambu itu sendiri dari berbagai segi, diantaranya yaitu : 

1. Struktur bambu. 

2. Mutu bambu. 

3. Sifat mekanis bambu. 

4. Sifat fisis bambu. 

5. Sifat thermis bambu. 

2.2.3 Struktur Bambu 

Jika sebatang bambu kita tebang atau kita potong dengan arah 

melintang maka potongan tersebut akan tampak beberapa lapisan seperti 

terlihat gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1 Struktur Bambu 

Keterangan gambar : 

a. Jarak ruas 

b. Serat rongga, lunak, basah yang mengikat bahan makanan dan 

bagian inilah yang membuat sel – sel kulit dan sel – sel bambu. 

c. Roas, bambu dimana dalam satu buku - buku terdapat ranting yang 

tumbuh melawan arah  dan berhadapan dengan ranting lawannya. 

 

Struktur bambu tersebut adalah : 

a. Jarak ruas, kering sebagai pelindung 

b. Serat rongga,  

c. Roas, 
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2.2.4 Mutu Bambu 

Mutu bambu ditentukan dari kadar dan cacat - cacat bambu. Mutu 

bambu dibagi menjadi dua macam yaitu : 

Tabel 2 .1 ( Dirjen Ciptan Karya, 64 ) Mutu Bambu 

 Mutu A Mutu B 

Kadar air 12 – 6 % ≤ 30 % 

Miring arah serat Tan α ≤ 1/10 Tan α ≤ 1/7 

Retak-retak hr ≤ ¼ b 

ht ≤ 1/5 b 

hr ≤ 1/3 b 

ht ≤ ¼ b 

 

 

Gambar 2.2 Mutu Bambu 

2.2.4.1 Sifat Fisis Bambu 

 Sifat fisis bambu meliputi : 

1. Berat jenis, yaitu perbandingan antara berat bambu pada keadaan 

kering ( dipanaskan dalam dapur 106°C ) dengan berat air yang 

mempunyai volume sama dengan bambu tersebut diatas. 

Bj  =  
�����	����		
����	����

�����	���	�����	���	��	���	����
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2. Kadar air bambu, yaitu jumlah air yang dikandung oleh air 

tersebut. Bambu mempunyai sifat menyerap udara basah, juga 

sebaliknya jika udara kering uap air akan dilepas oleh bambu dan 

bambu tersebut menjadi kering. 

3. Penyerutan dan pengembangan, penyerutan akan terjadi bila kadar 

air turun sampai melampaui titik jenuh serat. Besarnya 

pengembangan maupun penyerutan tidaklah sama untuk berbagai 

jenis bambu. Bahkan untuk bambu yang sama sekalipun besarnya 

penyerutan maupun pengembangan tidaklah sama, hal ini 

tergantung dari arah serat bambu. 

4. Bobot isi, yaitu bobot sesungguhnya dari bambu tersebut pada satu 

satuan volume (gram/cm³). Bertambah atau berkurangnya kadar air 

akan menentukan isi tersebut. 

Tabel 2.2 nilai sifat fisis bambo (Hadjib dan Karnasudirdja, 1986) 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

2.2.4.2 Sifat Mekanis Bambu 

Sifat mekanis bambu adalah daya tahan bambu  terhadap gaya luar 

yang diberikan padanya. Gaya tersebut diantaranya : gaya tarik, gaya 

tekan, gaya geser dan gaya lentur. 

Gaya tarik, yaitu dua buah gaya yang bekerja dengan arah yang 

berlawanan dalam hal ini gaya tarik melepas ikatan – ikatan antara serat 

bambu. 

Gaya geser, yaitu gaya yang bekerja sejajar arah serat bambu, 

sedangkan gaya lentur yaitu gaya yang membuat bambu melengkung. 

2.2.5 Kekuatan Bambu 

Pada umumnya bambu yang berat mempunyai kekuatan yang 

tinggi, tetapi hal ini dipengaruhi oleh susunan bambu itu sendiri dan 

kelembaban udara disekelilingnya. 

Penggolongan jenis bambu berdasarkan kekuatannya, dapat dilihat 

dari data dibawah ini : 

Tabel 2.3 data penggolongan jenis bambu 

( Dirjen Cipta Karya, 64 ) 

Kelas Bj 

(gr/cm³) 

Kek. Lengkung 

(Kg/cm²) 

Kek. Tekan 

( Kg/cm²) 

I ( Sangat kuat ) 

II ( Kuat ) 

III ( Sedang ) 

IV ( Lemah ) 

≥ 0,9 

0,9 – 0,6 

0,6 – 0,4 

0,4 – 0,3 

≥ 1100 

1100 – 725 

725 – 500 

500 – 360 

≥ 650 

650 – 425 

425 – 300 

300 – 215 
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V ( Sangat 

lemah ) 

< 0,3 < 360 < 215 

 

2.3 Penyerutan 

2.3.1 Pengertian penyerutan 

Proses penyerutan pada mesin ini merupakan proses penyerutan / 

peruncingan. Dimana proses penyerutannya bisa digambarkan seperti 

dibawah ini : 

 

Gambar 2.3  Proses penyerutan manual 
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2.4 Poros 

2.4.1 Pengertian Poros 

Poros merupakan bagian yang sangat penting bagi setiap mesin. 

Hampir semua mesin merupakan tenaga dengan transmisi poros. Secara 

umum poros adalah batang logam berpenampang bulat yang berfungsi 

untuk memindahkan putaran atau pendukung beban atau tanpa 

meneruskan daya.  

2.4.2 Macam – macam Poros 

1) Poros Transmisi 

Poros ini mendapat beban puntiran murni atau puntir dan lentur, daya 

ditansmisikan pada poros melalui pulley. 

2) Poros Spindal 

Poros ini sebagai poros transmisi yang relative pendek, seperti poros 

utama mesin perkakas. Beban utamanya berupa puntiran yang disebut 

spindal. Untuk poros ini syarat utama adalah deformasinya harus kecil. 

3) Poros Gandar 

Poros ini dipasang pada roda – roda kereta barang yang tidak mendapat 

beban puntir. Bahkan kadang – kadang tidak boleh berputar. Poros ini 

hanya mendapat beban lentur. 

Hal penting yang harus diperhatikan dalam merencanakan poros 

adalah, kekakuan poros dan putaran kritis. 
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Poros merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap mesin. 

Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama – sama dengan putaran. 

Peranan utama dalam transmisi seperti itu dipegang oleh poros. 

2.5 Bantalan 

2.5.1 Pengertian Bantalan 

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, 

sehingga putaran atau gerakan bolak – balik poros dapat berlangsug halus, 

aman dan awet. Bantalan harus kokoh untuk memungkinkan poros serta 

elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Jika bantalan tidak berfungsi 

dengan baik maka mesin tidak dapat bekerja sebagaiman mestinya. 

 

Gambar 2.4 bantalan (klaker) 
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2.5.2 Macam – macam Bantalan 

1. Bantalan Luncur 

Pada bantalan ini terjadi gesekan luncur antara poros dan bantalan 

karena permukaan bantalan dengan perantaraan pelumas. 

2. Bantalan Radial  

Arah bantalan ini adalah tegak lurus dengan sumbu poros. 

3. Bantalan Gelinding Khusus 

Bantalan ini dapat menumpu beban yang arahnya sejajar dan tegak 

lurus dengan sumbu poros. Pada bantalan ini terjadi gesekan gelinding 

antara bagian yang berputar dengan yang lain melalui elemen 

gelinding seperti bola atau peluncur. 

2.6 Sabuk (Belt) 

2.6.1 Pengertian Sabuk (Belt) 

Sabuk digunakan untuk mentransmisikan daya dari satu poros ke 

poros yang lain dengan melalui pulley yang berputar pada kecepatan yang 

sama atau pada kecepatan yang berbeda. Besarnya daya yang 

ditransmisikan tergantung pada factor berikut : 

1. Kecepatan sabuk ( velocity of belt ). 

2. Tarikan sabuk pada pulley. 

3. Busur kontak antara sabuk dan pulley kecil. 

4. Kondisi pada sabuk tersebut digunakan. 
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2.6.2 Type sabuk 

Ada tiga type yang sering kita jumpai dalam sehari – hari, yaitu : 

 

Gambar 2.5 Type belt 

 

1. Flat belt 

Banyak digunakan untuk menstransmisikan daya dari pulley ke pulley 

yang lain jika kedua pulley tersebut berjarak tidak lebih dari 10 m. 

2. V belt 

Digunakan untuk menstransmisikan daya yang besar dari satu pulley 

ke pulley yang lain jika jarak kedua pulley itu lebih dari 5 m . 

3. Circular belt ( Rop ) 

Digunakan untuk mentansmisikan daya yang besar dari satu pulley ke 

pulley yang lain jika jarak kedua pulley itu lebih dari 5 m. 

Bahan untuk belt dan rop harus kuat, fleksibel dan tahan lama 

disamping itu harus memiliki koefisien gesek yang tinggi. 

Tabel 2.4 factor  koreksi daya yang ditransmisikan fe. 

Daya Transmisikan Fe 

Data – data yang diperlukan 1,2 – 2,0 
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Daya Maksimum yang diperlukan 0,8 – 1,2 

Daya nominal 1,0 – 1,5 

 

Tipe standart sabuk V  

Tabel 2.5 tipe sabuk V standar 

nomor nominal nomor nominal nomor nominal nomor nominal 

(inch) (mm) (inch) (mm) (inch) (mm) (inch) (mm) 

10 254 45 1143 80 2032 115 2921 

11 279 46 1168 81 2057 116 2946 

12 305 47 1194 82 2083 117 2972 

13 330 48 1219 83 2108 118 2997 

14 336 49 1245 84 2134 119 3023 

15 381 50 1270 85 2159 120 3048 

16 406 51 1295 86 2184 121 3073 

17 432 52 1321 87 2210 122 3099 

18 457 53 1346 88 2235 123 3124 

19 483 54 1372 89 2261 124 3150 

20 508 55 1397 90 2286 125 3175 

21 533 56 1422 91 2311 126 3200 

22 559 57 1448 92 2337 127 3226 

23 584 58 1473 93 2362 128 3251 

24 610 59 1499 94 2388 129 3277 

25 635 60 1524 95 2413 130 3302 
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26 660 61 1549 96 2438 131 3327 

27 686 62 1575 97 2464 132 3302 

28 711 63 1600 98 2489 133 3429 

29 737 64 1626 99 2515 134 3454 

30 762 65 1651 100 2540 135 3480 

31 787 66 1676 101 2565 136 3505 

32 813 67 1702 102 2591 137 3531 

33 838 68 1727 103 2616 138 3556 

34 864 69 1753 104 2642 139 3581 

35 889 70 1778 105 2667 140 3556 

36 914 71 1803 106 2692 141 3581 

37 940 72 1829 107 2718 142 3607 

38 965 73 1854 108 2743 143 3632 

39 991 74 1880 109 2769 144 3658 

40 1016 75 1905 110 2794 145 3683 

41 1041 76 1930 111 2819 146 3708 

42 1067 77 1956 112 2845 147 3734 

43 1092 78 1981 113 2870 148 3759 

44 1118 79 2007 114 2896 149 3785 

 

 

 

 

 

. 
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2.7 Pulley 

2.7.1 Pengertian Pulley 

Pulley digunakan untuk mentansmisikan daya dari satu poros yang 

lain dengan bantuan belt atau tali. Karena velocity ratio adalah kebalikan 

dari ratio antara diameter driving pulley dan driven pulley, maka diameter 

pulley akan dipilih sesuai dengan velocity yang ada. 

Pulley bisa terbuat dari besi tuang, baja tuang atau pressed stell 

wood atau paper. Bahan besi tuang mempunyai gesekan yang baik dan 

keausan yang baik. 

Pulley yang terbuat dari pressed steel lebih ringan dari pada pulley 

besi tuang, tetapi dalam beberapa keadaan mempunyai gesekan yang 

rendah dan menghasilkan keausan yang besar. 

2.7.2 Macam – macam Pulley 

1. Pulley besi tuang 

Pulley pada umumnya dibuat dari besi tuang karena biayanya 

murah. Bingkai (rim) dari pulley ini ditahan atau disengaja oleh ruji 

(spoke). Ruji pada pulley ini bisa berbentuk lurus atau lengkung dan 

penanganannya biasanya berbentuk elips. 

Pulley dari besi tuang umumnya dibuat dengan bentuk rounded 

rim. Rim biasanya sedikit cembung yang disebut crowing. Crowing ini 

cenderung untuk menahan belt tetap berada ditengah pulley ketika 

sedang berputar. Pulley besi tuang ini bisa berbentuk pejal atau 

belahan. 
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2. Pulley baja 

 Pulley baja dibuat dari pressed steel shel dan mempunyai kekuatan 

ketahanan yang tinggi. Pulley ini lebih ringan 40% - 60% dari pulley 

besi tuang pada kapasitas yang sama dan didesain untuk putaran yang 

tinggi. Umumnya pulley baja ini dibuat dalam dua bagian yang dibuat 

menjadi satu. 

 


