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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bambu merupakan jenis tanaman dengan rongga dan ruas di batangnya. Nama 

lain dari bambu adalah  pring, buluh,aur dan eru . Bambu adalah salah satu tanaman 

dengan pertumbuhan yang paling cepat karena memiliki sistem tumbuh rhizome-

dependem unik yang dalam sehari bambu mampu tumbuh sepanjang 160 cm 

tergantung pada kondisi tanah dan lingkungan. Indonesia merupakan Negara tropis di 

dunia dan memiliki sumber daya bambu yang melimpah. Sumber daya bambu yang 

melimpah tersebut perlu ditingkatkan pemanfaatannya agar dapat memberi 

pemasukan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Nasendi, 1995). 

Tanaman bambu sudah dari dulu dipergunakan masyarakat misalnya sebagai 

bahan bangunan, bahan perkakas, perabot rumah tangga dan bahan baku kerajinan 

anyaman. Proses pengerjaan bahan bambu biasanya dilakukan secara manual dengan 

keterampilan tangan (Tutik, 2011). 

Semakin majunya teknologi yang digunakan maka semakin cepat laju 

produksi yang dihasilkan oleh industri itu sendiri. Semakin ketatnya persaingan 

dalam dunia industri, semua pekerjaan dituntut semakin cepat dan tepat. Salah 

satunya adalah proses pembuatan pita bambu, pada umumnya pembuatan pita bambu 

dipedesaan masih dilakukan secara manual. Melihat adanya peluang, untuk itu 

diperlukan inovasi sebuah alat atau mesin pembuat pita bambu. 



2 
 

 

Berkenaan dengan telah dirancangnya prototype mesin pembuat pita bambu 

untuk anyaman bambu. Namun belum diketahui hasil dari performanya, maka akan 

dilakukan pengujian. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas produk pita 

bambu hasil pemotongan menggunakan mesin prototype pembuat pita bambu, dengan 

melakukan pengujian secara eksperimental menggunakan variabel independent 

(variabel bebas) seperti panjang bambu, lebar bambu, dan tebal bambu, untuk 

variabel dependent (variabel terikat) yaitu persentase error. 

1.2 Rumusan Masalah 

Menguji kualitas produk hasil pita bambu berdasarkan tiga parameter yaitu 

panjang bambu, lebar bambu dan tebal bambu dengan presentase error menggunakan 

Response Surface Method (RSM). 

1.3 Tujuan Pengujian 

Tujuan pengujian tersebut adalah untuk mengetahui kualitas produk hasil pita 

bambu berdasarkan tiga parameter yaitu panjang bambu, lebar bambu, dan tebal 

bambu dengan presentase error menggunakan Response Surface Method (RSM).  

1.4 Manfaat 

 Anyaman bambu atau kerajinan anyaman dari bambu merupakan salah satu 

jenis dari berbagai macam karya yang ada di Indonesia, dengan iklim tropis yang ada 

di Indonesia sangat mendukung perkembangan tanaman bambu, sehingga 

ketersediaan bahan baku untuk membuat anyaman dari bambu sangat melimpah. 
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Pembuatan dan pengujian prototype mesin pembuat pita bambu diharapkan 

bisa berguna pada bidang kerajinan khususnya anyaman bambu. Pengujian ini juga 

salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh pendidikan Strata 

satu (S1) dan dapat mengaplikasikan bidang ilmu secara langsung yang diperoleh dari 

menyesesaikan suatu masalah yang timbul dilapangan, Adapun manfaat lainnya ialah 

untuk menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak lain guna menyelesaikan pengujian 

dengan  permasalahan yang serupa. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas serta memudahkan penulis dalam 

melakukan pengujian, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Jenis bambu yang digunakan dalam proses pengujian adalah bambu apus.

2. Perhitungan persentase kecacatan menggunakan alat ukur Vernier Caliper

dengan cara mengukur ketebalan per 1 cm pada keseluruhan panjang pita

bambu.

3. Pengolahan data hasil kualitas pita bambu hanya menggunakan software

Matlab.




