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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Bambu 

Bambu  termasuk dalam suku Gramineae atau suku rumput-rumputan dan 

disebut juga dengan “Giant Grass“ (rumput raksasa), berumpun dan terdiri dari 

sejumlah batang (buluh) yang tumbuh secara bertahap, dari mulai rebung, batang 

muda hingga dewasa. Tumbuhan ini mencapai kedewasaan pada kisaran umur 4-5 

tahun. Bambu merupakan tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat 

Indonesia, khususnya Jawa. Sejauh ini diperkirakan lebih dari 143 jenis bambu yang 

ada di Indonesia, di Jawa hanya terdapat sekitar 60 jenis bambu dan ditemukan 9 

jenis bambu endemik. Pada umumnya bambu tumbuh dengan baik di daerah dataran 

rendah sampai pegunungan yang tingginya sekitar 3.000 meter di atas permukaan 

laut, terutama di tempat-tempat terbuka dan airnya tidak menggenang. Tempat 

tumbuhnya pada tanah aluvial dengan tekstur tanah berpasir sampai berlampung, 

berdrainase baik, beriklim A/B (tipe FS) dengan ketinggian optimal 0-500 m dpl. 

Secara geografis, bambu ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik yang 

tumbuh liar pada hutan alam, maupun yang sengaja ditanam untuk dibudidayakan 

oleh masyarakat. Di Jawa jenis bambu tersebar dari barat sampai timur, terutama di 

Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Sukabumi, Sunda, Banten, Semarang, 

Yogyakarta, Jember, Kebun Raya Purwodadi, Taman Nasional Gunung Halimun, 

Taman Nasional Alas Purwo. Beberapa jenis merupakan bambu yang di introduksi 

dari pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Madura, Maluku, 

dan Papua (Hartanto, 2011). 
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Di dunia ini bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan 

paling cepat. Karena memiliki sistem rhizoma-dependen unik, bambu merupakan 

tanaman dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia, dilaporkan dapat tumbuh 

100 cm (39 in) dalam 24 jam. Namun laju pertumbuhan ini amat ditentukan dari 

kondisi tanah lokal, iklim, dan jenis spesies. Laju pertumbuhan yang paling umum 

adalah sekitar 3–10 cm (1,2–3,9 in) per hari. Bambu pernah tumbuh secara besar-

besaran pada periode Cretaceous, di wilayah yang kini disebut dengan Asia. Beberapa 

dari spesies bambu terbesar dapat tumbuh hingga melebihi 30 m (98 ft) tingginya, 

dan bisa mencapai diameter batang 15–20 cm (5,9–7,9 in). Namun spesies tertentu 

hanya bisa tumbuh hingga ketinggian beberapa inci saja. Bambu termasuk dalam 

keluarga rumput-rumputan, yang dapat menjadi penjelasan mengapa bambu memiliki 

laju pertumbuhan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa ketika bambu dipanen, bambu 

akan tumbuh kembali dengan cepat tanpa mengganggu ekosistem. Tidak seperti 

pohon, batang bambu muncul dari permukaan dengan diameter penuh dan tumbuh 

hingga mencapai tinggi maksimum dalam satu musim tumbuh (sekitar 3 sampai 4 

bulan). 

Selama beberapa bulan tersebut, setiap tunas yang muncul akan tumbuh 

vertikal tanpa menumbuhkan cabang hingga usia kematangan dicapai. Lalu, cabang 

tumbuh dari node dan daun muncul. Pada tahun berikutnya, dinding batang yang 

mengandung pulp akan mengeras. Pada tahun ketiga, batang semakin mengeras. 

Hingga tahun ke lima, jamur dapat tumbuh di bagian luar batang dan menembus 

hingga ke dalam dan membusukkan batang.  Hingga tahun ke delapan (tergantung 

pada spesies), pertumbuhan jamur akan menyebabkan batang bambu membusuk dan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Periode_Cretaceous&action=edit&redlink=1
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runtuh. Hal ini menunjukkan bahwa bambu paling tepat dipanen ketika berusia antara 

tiga hingga tujuh tahun. Bambu tidak akan bertambah tinggi atau membesar 

batangnya setelah tahun pertama, dan bambu yang telah runtuh atau dipanen tidak 

akan digantikan oleh tunas bambu baru di tempat ia pernah tumbuh.  

Banyak spesies bambu tropis akan mati pada temperatur mendekati titik beku, 

sementara beberapa bambu di iklim sedang mampu bertahan hingga temperatur 

−29 °C (−20 °F). Beberapa bambu yang tahan dingin tersebut mampu bertahan 

hingga zona 5-6 dalam kategori USDA Plant Hardiness Zones, meski pada akhirnya 

mereka akan meruntuhkan daun-daunnya dan menghentikan pertumbuhan, namun 

rizomanya akan selamat dan menumbuhkan tunas bambu baru di musim semi 

berikutnya  (Farrelly, 1984). 

2.2 Jenis-Jenis Bambu 

Jenis bambu di Indonesia sangat banyak macamnya, namun ada beberapa 

jenis bambu yang umum digunakan di Indonesia, macam-macam bambu tersebut 

antara lain : 

1. Bambu Petung 

Bambu Petung/Betung/Bitung tumbuh subur di banyak tempat di pulau 

Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga kepulauan Nusa Tenggara, nama ilmiah bambu 

ini adalah Dendrocalamus asper. Tumbuh paling baik di daerah lembab dan basah, 

namun bisa juga tumbuh di daerah yang kering. Petung dewasa dapat mencapai 

ketinggian hingga 20 meter dan memiliki diameter antara 12-20 cm. Petung 

banyak dimanfaatkan untuk bangunan karena diameternya yang besar dan kokoh, 

selain untuk tiang, jenis bambu ini juga sering dibelah untuk dijadikan reng atap. 
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Paling cocok untuk dibuat papan laminasi bambu. Selain untuk bahan bangunan 

rebung petung dapat dijadikan sayuran yang lezat. Penampakan bambu petung 

dapat di lihat pada gambar 2.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bambu Petung 

 

2. Bambu Apus 

Batang bambu Apus berbatang kuat, liat, dan lurus. Jenis ini terkenal paling 

bagus untuk dijadikan bahan baku kerajinan anyaman karena seratnya yang 

panjang kuat, dan lentur. Bambu apus dapat di lihat pada gambar 2.2 di bawah ini. 

 

 Gambar 2.2 Bambu Apus  
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3. Bambu Cendani 

Batang bambu Cendani dapat digunakan untuk tangkai payung, pipa rokok, 

kerajinan tangan seperti tempat lampu, vas bunga, rak buku, dan berbagai mebel 

dari bambu. Penampakan bambu cendani dapat di lihat pada gambar 2.3 di bawah 

ini. 

 

Gambar 2.3 Bambu Cendani 

 

4. Bambu Ater 

Jenis bambu ini biasa digunakan orang untuk dinding rumah, pagar, alat-

alat rumah tangga, kerajinan tangan dan ada juga yang menggunakan untuk alat 

musik. Bambu ater dapat di lihat pada gambar 2.4 di bawah ini. 

 

Gambar 2.4 Bambu Ater 
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5. Bambu Kuning 

Bambu kuning merupakan bambu yang banyak dimanfatkan untuk 

keperluan mebel, bahan pembuat kertas, kerajinan tangan dan dapat ditanam di 

halaman rumah karena cukup menarik sebagai tanaman hias serta untuk obat 

penyakit kuning atau lever. Penampakan bambu kuning dapat di lihat pada gambar 

2.5 di bawah ini. 

 

Gambar 2.5 Bambu Kuning 

6. Bambu Hitam 

Bambu hitam sangat baik untuk pembuatan alat musik seperti angklung, 

gambang, atau calung dan dapat juga digunakan untuk furniture dan bahan 

kerajinan tangan. Bambu hitam dapat di lihat pada gambar 2.6 di bawah ini. 

 

Gambar 2.6 Bambu Hitam 
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2.3 Anyaman Bambu 

Anyaman merupakan salah satu karya seni yang ada di Indonesia, proses 

menganyam dilakukan dengan cara menyilangkan bahan-bahan tumbuhan untuk 

dijadikan suatu barang yang kuat dan dapat digunakan. Bahan tumbuh-tumbuhan 

yang dapat dianyam antara lain pelepah kelapa, rotan, bambu dan tumbuhan lainnya. 

Seni anyaman sudah ada sejak zaman dahulu kala,  hal ini dapat dilihat oleh rumah-

rumah zaman dahulu di mana dinding rumah mereka di anyam dengan menggunakan 

bambu atau tanaman sejenisnya dan sekarang pun masih ada yang menggunakan 

anyaman bambu sebagai dinding dan perabotan rumah. Hasil anyaman bambu 

bermacam-macam mulai dari topi, tas, kipas, bakul, tikar, hingga tempat sampah. 

Seni kerajinan anyaman adalah suatu karya yang unik dan cukup rumit dalam proses 

pembuatannya, kerajinan ini harus dipertahankan dan diteruskan agar tidak termakan 

oleh perkembangan zaman. Budaya bangsa bukan hanya dilihat dari bahasa dan 

ragamnya saja, tetapi juga di lihat dari hasil karya seninya yang bermutu tinggi. 

Warisan budaya yang unik ini harus terus dipelihara dan dimanfaatkan sebaik 

mungkin. 

Pada pengujian mesin ini bahan yang akan dihasilkan adalah pita bambu 

dimana pita bambu sangat bermanfaat sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

anyaman untuk kerajinan. Beberapa variasi pita bambu akan dihasilkan dari proses 

pemotongan menggunakan mesin pembuat pita bambu untuk anyaman bambu. 
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2.4 Prototype Mesin Pembuat Pita Bambu untuk Anyaman Bambu 

Gambar ini merupakan pengembangan desain yang di pilih setelah melalui 

beberapa tahap mulai dari biaya pembuatan yang ekonomis, penggunaan komponen 

tidak banyak, dan pengoperasian maupun perawatan mesin yang mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Prototype Mesin Pembuat Pita Bambu untuk Anyaman Bambu 

 

2.5 Bagian-Bagian Mesin 

Bagian-bagian mesin merupakan beberapa komponen yang terdapat pada 

prototype mesin pembuat pita bambu untuk anyaman bambu. Beberapa komponen 

tersebut dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. 

2.5.1 Motor Elektrik 

Motor listrik termasuk kedalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan 

sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi 
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mekanik (Bagia dan Parsa, 2018). Motor listrik di sini berfungsi sebagai tenaga 

penggerak dan pengguanaan motor elektrik disesuaikan dengan kebutuhan daya 

mesin. Motor elektrik pada umumnya berbentuk silinder dan dibagian bawah terdapat 

dudukan yang berfungsi sebagai lubang baut supaya motor listrik dapat dirangkai 

dengan rangka mesin atau konstruksi mesin yang lain. Poros penggerak terdapat di 

salah satu ujung motor listrik dan tepat di tengah-tengahnya. Seperti yang terlihat 

pada gambar 2.8 di bawah ini. 

 

Gambar 2.8 Motor Elektrik 

 

2.5.2 Puli 

Puli merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk 

mentransmisikan daya seperti halnya sproket rantai dan roda gigi. Bentuk puli adalah 

bulat dengan ketebalan tertentu, di tengah-tengah puli terdapat lubang poros (gambar 

2.9).  
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Gambar 2.9 Puli 

 

2.5.3 Belt 

Sabuk atau belt berfungsi untuk menghubungkan dan meneruskan daya dari 

mesin, terbuat dari karet dan mempunyai penampung trapesium. Sabuk-V dibelitkan 

pada alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang membelit akan mengalami 

lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Hal ini 

merupakan salah satu keunggulan dari sabuk-V jika dibandingkan dengan sabuk rata 

(Sularso dan Suga, 1987). Gambar 2.10 di bawah ini menunjukan berbagai porsi 

penampang sabuk-V yang umum dipakai. 

 

 

Gambar 2.10 Konstruksi dan ukuran penampang sabuk-V (Sularso dan Suga, 1987) 
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2.5.4 Poros 

Poros adalah komponen berputar, biasanya dari penampang melingkar, 

berfungsi untuk memindahkan atau mengirimkan putaran dengan  meneruskan 

daya (Budynas and Nisbett, 2010). Poros berperan meneruskan daya bersama-

sama dengan putaran. Umumnya poros meneruskan daya melalui sabuk, roda gigi 

dan rantai, dengan demikian poros menerima beban puntir dan lentur. Putaran 

poros biasa ditumpu oleh satu atau lebih bantalan untuk meredam gesekan yang 

ditimbulkan seperti yang ditunjukkan gambar 2.11 di bawah ini.  

 

 

Gambar 2.11 Poros di tumpu oleh dua bantalan 

 

2.5.5 Bantalan 

Bantalan adalah elemen mesin yang menumpu poros berbeban, sehingga timbul 

pada elemen gelinding tersebut. Bantalan yang digunakan berjenis pillow block 

bearing. Penampakan bantalan dapat di lihat pada gambar 2.12 berikut. 
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Gambar 2.12 Pillow Block Bearing 

2.5.6 Pisau Potong 

 Pisau berfungsi untuk memotong bambu agar menjadi pita bambu. Pisau 

potong yang digunakan berjumlah 1 buah, dipasang menggunakan baut pada jalur 

pemotongan. Pisau dapat di lihat pada gambar 2.13 berikut. 

 

Gambar 2.13 Pisau Potong 

2.5.7 Roller Penggerak 

Terdiri dari 3 buah roller , yang berfungsi untuk mendorong, menekan, dan 

menarik bambu yang akan di potong menuju mata pisau. Dihubungkan langsung 

dengan poros dan ditransmisi oleh puli yang menggambil daya dari motor listrik. Roll 
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ini berbentuk silinder, roll terbuat dari bahan karet. Penampakan roller penggerak 

dapat di lihat pada gambar 2.14 berikut. 

 

Gambar 2.14 Roller Penggerak 

 

2.5.8 Pegas Penekan 

Pegas ini dipasang diatas roller penggerak agar berfungsi sebagai penekan 

bambu pada saat proses pemotongan ke pisau potong. Penampakan pegas penekan 

dapat di lihat pada gambar 2.15 di bawah ini. 

 

Gambar 2.15 Pegas Penekan 
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2.5.9 Plat Jalur Bambu 

Plat Jalur bambu berfungsi sebagai alas jalur bambu saat mesin melakukan 

proses pemotongan sehingga bambu tidak melenceng dari jalurnya. Penampakan plat 

jalur bambu dapat dilihat pada gambar 2.16 di bawah ini. 

Gambar 2.16 Plat Jalur Bambu 

2.5.10 Rangka 

Rangka berfungsi untuk mendukung dan menopang komponen-komponen 

mesin. Penampakan rangka besi dapat di lihat pada gambar 2.17 di bawah ini. 

Gambar 2.17 Besi Rangka 




