
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

            Bandsaw adalah pisau dengan alat listrik yang terdiri dari pita kontinyu 

logam dengan gigi di satu sisi untuk memotong berbagai benda kerja. Bandsaw 

biasanya naik pada dua roda berputar pada bidang yang sama, walaupun terdapat 

beberapa bandsaw yang memiliki tiga atau empat roda. Proses bandsaw 

menghasilkan hasil pemotongan seragam sebagai akibat dari beban gigi merata. 

Penggunaan bandsaw bisa pada kayu, logam, atau untuk memotong berbagai 

bahan lainnya. Bandsaw sangat berguna untuk memotong bentuk yang tidak 

beraturan atau melengkung, dan juga bisa digunakan untuk menghasilkan 

pemotongan lurus.  

Mesin Bandsaw merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di 

bidang pemotongan menggunakan gergaji. Mesin bandsaw adalah jenis mesin 

gergaji yang ditujukan untuk memudahkan dalam kegiatan pemotongan benda 

keras melalui gesekan terus menerus secara berputar dari mata besi yang tajam . 

Apabila dibandingkan dengan gergaji manual, pekerjaan pemotongan dapat 

menjadi lebih lama ketimbang menggunakan bandsaw, serta mengeluarkan lebih 

banyak tenaga. Hasilnya, proses pemotongan benda besar menjadi kurang efektif 

karena kesulitan tersebut. Akan tetapi gergaji bandsaw tidak dapat sembarangan 

digunakan dimanapun, terlebih karena bentuknya yang besar sehingga tidak 

mudah untuk dibawa-bawa. Gergaji bandsaw juga memerlukan sumber listrik 

sebagai tenaga operasionalnya yang cukup sulit ditemukan apabila melakukan 

pemotongan di daerah yang belum berkembang. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bandsaw


Baru-baru ini, teknologi terbaru terus disematkan terhadap mesin 

bandsaw. Contohnya ada beberapa bagian pendukung sudah merupakan bagian 

dari mesin bandsaw, mulai dari gergaji pita, roda untuk penggerak gergaji pita, 

motor mesin yang tangguh, pengatur kekencangan gergaji pita, pengaman gergaji 

pita, hingga meja / alas khusus sebagai tatakan pemotongan. Selain itu, berbagai 

inovasi dalam hal portabilitas menjadikan peralatan mesin bandsaw mudah untuk 

dibawa-bawa sehingga lebih memudahkan pekerjaan pemotongan di lingkungan 

yang sempit atau membutuhkan mobilitas tinggi. 

B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diperoleh berbagai identifikasi  

masalah, antara lain: 

1. Penggunaan alat yang sesuai dengan jenis ukuran dan bentuk bahan. 

2. Proses pembuatan rangka yang kuat pada mesin bandsaw. 

3. Proses pembuatan transmisi pada mesin bandsaw. 

4. Pengujian fungsi dari setiap komponen pada mesin bandsaw. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh diatas dalam proses 

pembuatan mesin bandsaw. Penulis membatasi penyusunan laporan ini dengan 

dititik beratkannya dalam proses pembuatan rangka pada mesin bandsaw agar hasil 

yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bahan apa yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin bandsaw? 

2. Alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan mesin bandsaw? 

3. Bagaimana langkah kerja dalam pembuatan rangka mesin bandsaw? 

4. Bagaimana hasil uji fungsi rangka mesin bandsaw ? 



 

E. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Tujuan dari proses pembuatan 

rangka mesin bandsaw ini adalah untuk mengetahui : 

1. Bahan yang digunakan dalam pembuatan rangka mesin bandsaw. 

2. Peralatan yang diperlukan dalam proses pembuatan mesin bandsaw. 

3. Langkah kerja dalam proses pembuatan mesin bandsaw. 

4. Fungsi dari rangka mesin bandsaw. 

F. Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari proses pembuatan rangka, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi terutama dalam proses pembuatan 

rangka pada mesin bandsaw. 

2. Menambah pengetahuan dalam hal pembuatan mesin produksi. 

3. Bekerja sesuai job sheet yang ada. 

4. Meningkatkan mutu dan kinerja mahasiswa. 

5. Meningkatkan kerja sama tim. 

 

 

 


