
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab pendahuluan ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah 

yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, tujuan, manfaat dan batasan 

masalah. 

 

1.1 Latar belakang 

 Masyarakat Daerah Bali memiliki kerajinan yang cukup banyak jenisnya 

seperti anyaman bambu. Anyaman bambu merupakan suatu kerajinan yang 

menggunakan media bambu sebagai bahan dasar dan dianyam untuk menciptakan 

karya seni yang menciptakan suatu keindahan. Anyaman bambu ini biasanya 

dimanfaatkan dalam sarana upacara. Bali merupakan daerah yang cukup banyak 

memiliki jenis kerajinan bambu seperti  sokasi atau keben, kukusan, tempeh dan 

kukusan. Anyaman bambu di Daerah Bali tidak bisa lepas dari kebudayaan yang 

saling berhubungan khususnya upacara agama. 

 Zaman yang telah berubah dengan teknologi yang terus berkembang pesat, 

namun anyaman bambu tetap dipakai oleh masyarakat Daerah Bali sesuai dengan 

fungsinya dalam pelaksanaan upacara agama yang biasa digunakan dalam sarana 

upakara seperti mecaru atau upacara bhuta yadnya, ada juga beberapa anyaman 

tradisional yang sudah mulai dilupakan seiring dengan perubahan jaman seperti 

kipas bambu, kukusan , tempeh dan lainnya yang kini sudah berganti menjadi alat 

yang lebih praktis dan modern. 

 Permasalahan yang ada pada jaman saat ini, kurangnya kesadaran untuk 

melestarikkan kebudayaan tradisional yang kini mulai dilupakan. Keadaan yang 

ada sekarang generasi muda seperti terbawa pada arus perkembangan teknologi. 

Teknologi gadget semakin diminati hampir semua anak hingga remaja. 

Kecenderungan pada anak ini dapat menyebabkan pelestarian budaya akan mulai 

hilang.  

 Penulisan ini ditunjukkan kepada generasi muda untuk bisa memajukan 

ataupun mempertahankan kebudayaan yang ada di Bali seperti kerajinan anyaman 



bambu. Ide yang ingin dituangkan yaitu mencoba membuat animasi 3 dimensi 

anyaman dari bambu berbasis android, dengan animasi yang dikemas menarik 

sehingga generasi muda pengguna gadget akan tertarik untuk menyaksikan animasi 

ini. Harapannya anak akan tetap mengingat dan mempelajari kebudayaan daerah 

saat menyaksikan animasi ini, tanpa melupakan unsur budaya dan ciri khas 

kerajinan anyaman itu sendiri. Media ini sebagai perantara untuk pelestarian 

kerajinan anyaman bambu di Daerah Bali. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Hasil latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam 

pembuatan animasi anyaman bambu ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat Rancang Bangun Animasi 3 Dimensi Anyaman 

Bambu Khas Kebudayaan Bali berbasis Android sehingga dapat membantu 

memudahkan masyarakat terutama generasi muda untuk mempelajari 

anyaman bambu khas kebudayaan Bali. 

2. Bagaimana sistem pembelajaran dan implementasi anyaman dari bambu 

berbasis Android 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian yang didapat dari rumusan masalah adalah Animasi 

ini diharapkan agar anak muda yang tidak bisa membuat kerajinan tangan 

sebelumnya dapat mengerti dan bisa membuat kerajinan dari bambu setelah melihat 

animasi ini, dengan syarat memiliki handphone atau tablet menggunakan sistem 

operasi Android dan memiliki spesifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan sistem. 

 

1.4 Manfaat  

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat 

yang akan berguna bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda, adapun manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Memberikan pembelajaran yang mendidik bagi anak-anak dan remaja.  



2.  Membantu orang tua untuk dapat mendidik dan memberikan pengetahuan

 tentang kerajinan kebudayaan Bali tanpa melupakan sisi bidang teknologi.  

3.  Mengajarkan dan mengingatkan generasi muda untuk dapat 

 membuat kerajinan anyaman bambu khas Bali, sehingga kerajinan akan 

 terus lestari walaupun dalam situasi perkembangan teknologi saat ini.  

 

1.5  Batasan Masalah  

 Batasan masalah pada penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari 

penelitian, batasan masalah yang dilakukan sebagai berikut:  

1.  Sistem dibuat dengan menggunakan software Autodesk Maya dan 

 menggunakan Teknologi Unity. 

2. Data yang digunakan dalam pembahasan maupun tinjauan yaitu 

 disesuaikan dengan penjabaran tata cara membuat anyaman bambu 

 sebagaimana yang berlaku pada kerajinan di Bali umumnya. 

 3.  Pembuatan animasi yang dilakukan terbatas terhadap beberapa anyaman 

 bambu yang ada di aplikasi ini yaitu : anyaman tempeh, anyaman sokasi, 

 dan anyaman kukusan. Tedapat pula beberapa animasi tentang teknik dasar 

 pembuatan anyaman seperti teknik anyaman dasar, membuat siku, 

 membuat ujung dan membuat pingiran dari sebuah anyaman. 

4. Pembuatan aplikasi ini tidak menggunakan database. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini agar 

adalah : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, dan batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 



 Bab II membahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses 

Rancang Bangun Animasi 3 Dimensi Anyaman Bambu Khas Kebudayaan Bali 

Berbasis Android. 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab III membahas mengenai gambaran umum berserta tahap-tahap 

perancangan animasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab IV membahas mengenai gambaran umum serta hasil dan analisis 

pengujian system yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab V membahas mengenai simpulan dan saran yang diperoleh setelah uji 

coba animasi 3 dimensi digunakan. 


