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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang 

mempunyai hasil bumi yang melimpah. Banyak kekayaan alam yang 

dapat dimanfaatkan sebagai potensi usaha kerajinan. Salah satu hasil 

kekayaan alam tersebut yang dapat dimanfaatkan adalah bambu. 

Ketersediaan bambu yang melimpah sering kali tidak diperhatikan oleh 

kita semua, padahal bambu mampu dibuat menjadi berbagai jenis 

kerajinan maupun produk yang mempunyai nilai jual. Karena 

ketersediaan bambu yang melimpah tersebut menyebabkan harga 

bambu relatif murah.  

Saat ini telah banyak industri kecil yang menggunakan bahan 

baku bambu sebagai bahan baku dari pembuatan produk mereka. 

Industri kecil yang menggunakan bahan baku bambu adalah industri 

yang bergerak di bidang kerajinan, seperti industri pembuatan kursi ( 

mebel ), peralatan rumah tangga, sumpit, tusuk sate, sangkar burung, 

dan lain-lain. 

Munculnya industri-industri kerajinan diatas membuat para 

pengusaha kerajinan berlomba dan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas dari produk yang mereka hasilkan. Para industri kecil selalu 

dituntut untuk menghasilkan produknya dalam jumlah yang besar. 
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Mengingat kebutuhan yang cukup besar, maka munculah gagasan 

untuk membuat alat yang dapat membantu para industri kecil untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Harapan dari 

pembuatan alat ini adalah agar dapat menghasilkan produk dalam 

jumlah besar dalam waktu yang singkat dan meningkatkan kualitas 

produk jika dibandingkan dengan dikerjakan secara manual. 

Maka oleh karena itu kami sebagai mahasiswa teknik mesin 

Universitas Muhammadiyah Surakarta mendisgn dan membuat mesin 

pembulat tusuk sate menggunakan hollow punch berpenggerak motor 

listrik ½ HP serta melakukan pengujian dengan membandingkan hasil 

produk menggunakan 3 model hollow punch yang berbeda. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membandingkan kwalitas hasil keselindrisan, kesesuaian 

ukuran  produk dengan berbagai variasi bentuk Hollow punch. 

2. Membandingkan efektifitas waktu proses pengerjaan dengan 

berbagai variasi bentuk Hollow punch. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui keunggulan dan kelemahan jenis hollow punch 

dengan variasi bentuk tertentu 

2. Mengetahui efektifitas waktu proses pengerjaan dengan 

berbagai variasi bentuk hollow punch. 

 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai, perlu adanya pembatasan masalah, yaitu: 

1. Tebal maksimal bambu yang dapat dibuat bulat dengan hollow 

punch adalah 5mm, panjang minimum bambu adalah 300mm. 

panjang maksimum bambu adalah 500mm. 

2. Pengujian meliputi membandingkan kwalitas hasil keselindrisan 

bentuk bulat bambu, ketepatan ukuran serta efektifitas waktu 

proses pengerjaan dengan berbagai variasi bentuk hollow 

punch. 

 

 

 

 



4 
 

  
 

 

1.5 Sistematika penulisan 

Pada Laporan penelitian tugas akhir ini terbagi dalam 5 bab, 

Untuk mempermudah dalam memahami pokok permasalahan yang 

ada maka diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, 

manfaat  penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi tentang diagram alur penelitian, bahan 

penelitian, alat penelitian dan langkah pengujian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang data hasil pengujian  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


