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ABSTRAK 

Jenis bambu sangat banyak dan tumbuhnya pada beberapa lokasi termasuk mudah, pemanfaatannya lebih dari 60 
macam, misalnya untuk konstruksi, mebel dan kerajinan, peralatan rumah tangga, barang kemasan bahkan waktu masih 
berupa pohon fungsi penahan erosi termasuk sangat baik. Untuk tujuan produk mebel dan kerajinan dapat digunakan 
bambu apus atau tali, hitam atau wulung, petung, ori dan sebagainya. Karena perbedaan lokasi asal yang menyebabkan 
pertumbuhan bambu yang berbeda, maka kualitas produk yang dihasilkan sangat mungkin juga berbeda. Pengaruh 
kualitas tanah atau kesuburan, curah hujan, intensitas sinar matahari (yang membantu fotosintesis) dapat menyebabkan 
pertumbuhan bambu yang berbeda. Bambu ori, hitam dan petung yang tumbuh di 2 (dua) lokasi (Turi 500 m dpl dan 
Mlati 175 m dpl) yang diteliti diperoleh informasi : kadar air (keing udara) relatif sama, berat jenisnya sedikit berbeda, 
keteguhan rekatnya baik, kekerasannya cukup, penyusutannya rendah, pengerjaanya mudah dan sangat baik dengan 
hasil finishing lebih dari 65% baik. Jenis bambu wulung atau hitam dan petung sifat-sifat kualitasnya hampir sama baik, 
sedangkan bambu ori sedikit agak kurang baik. Bambu yang diteliti dari dua lokasi yang berbeda (hampir) tidak berbeda 
nyata kualitasnya untuk bahan mebel dan kerajinan. 

Kata kunci: Lokasi asal, jenis bambu, mebel dan kerajinan, sifat-sifat kualitas 

I. PENDAHULUAN 

Bambu merupakan tanaman berumpun maupun tidak dan dimasukkan kedalam famili Gramineae. Di 
Indonesia ada 37 jenis  yang sudah diketahui dan berasal dari 9 marga (Sutiyono dkk., 1992) namun hanya 
sekitar 13 jenis saja yang sering ditanam oleh masyarakat Jawa terutama yang termasuk dalam marga 
Gigantochloa, Dendrocalamus dan Bambusa (Verhoef, 1957; Sulthoni, 1994). 

Pertumbuhan bambu dapat dipengaruhi oleh faktor lokasi tempat tumbuh dan jenis bambu. Faktor 
lokasi antara lain: jenis tanah, ketinggian, dan iklim. Bambu dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. 
Sutiyono, dkk. (1992) mengatakan bahwa berbagai keadaan tanah dapat ditumbuhi bambu mulai dari tanah 
berat sampai ringan, tanah kering sampai becek, dan dari tanah subur sampai kurang subur. Bambu di Jawa 
dapat dijumpai pada ketinggian 0–700 mdpl (Verhoef, 1957). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan 
salah satu daerah yang banyak ditumbuhi bambu. Hasil studi tim Fakultas Kehutanan UGM menunjukkan 
bahwa potensi bambu di DIY sebesar 2,9 juta batang/tahun (Sulthoni, 1994). 

Kualitas suatu jenis bambu pada dasarnya merupakan kesesuaian dengan sifat-sifat kualitas yang 
berhubungan dengan kemungkinan penggunaannya. Hal ini juga berarti bahwa kualitas suatu jenis akan 
berkaitan dengan sifat-sifat bambu (Prawirohatmojo, 1976). Berdasarkan penelitian diketahui bahwa bambu 
wulung mempunyai berat jenis sebesar 0,62 dan kelas pengerjaan yang baik (Martawijaya dkk., 1976). Jenis 
bambu yang sering digunakan selain bambu wulung adalah bambu petung, apus, ori dan lain-lain. Kedua 
jenis bambu yang lain (ori dan petung) belum banyak diketahui informasi tentang sifat pengerjaannya dan 
lain-lain. Keanekaragaman jenis sangat penting karena setiap jenis mempunyai penampilan yang khas 
sehingga memperluas pilihan peminat. Pengetahuan sifat dasar kayu atau bambu yang terdiri atas sifat fisik, 
fisika, mekanika, sifat pengerjaan, sifat perekatan merupakan sifat kayu yang harus diketahui sebelum 
digunakan untuk mebel dan kerajinan. Sifat pengerjaan yang dimiliki oleh bambu paling penting untuk 
diketahui sebelum dimanfaatkan (Kasmudjo, 2001.  

Berdasarkan faktor tersebut (lokasi tempat tumbuh dan jenis bambu), serta mengingat informasi 
tentang sifat pengerjaan bambu dan sifat-sifat lainnya yang masih kurang, maka perlu dilakukan penelitian 
untuk mengetahui kualitas jenis bambu tersebut dan kesesuaiannya untuk bahan mebel dan kerajinan. 
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II. METODOLOGI 

Bahan 

Menggunakan 3 jenis bambu (wulung/hitam, petung, dan ori) dengan 2 lokasi yang berbeda (Tlogoadi, 
Mlati-Sleman pada ketinggian 175 mdpl dan Girikerto, Turi-Sleman pada ketinggian 500 mdpl). Umur bambu 
3 tahun dengan diameter 8–12 cm dan panjang per batang pohon 3 m. Tiap jenis bambu per lokasi digunakan 
1 batang bambu.  

Alat 

Bendo/pethel/sabit, gergaji tangan: untuk memotong bambu, meteran panjang 3 m, gergaji lingkar 
(circlesaw) merk Craftsman (model no. 113 29931), kaliper digital merk Mitutoyo, oven merk Memmert, 
timbangan analitis merk Ohaus, loupe, moisture meter merk Protimeter, alat uji mekanika (kekerasan) 
Universal Testing Machine merk Baldwin,model 60 HVL, mesin dan peralatan bubut merk Craftsman, mesin 
pengampelas merk Emcostar (tipe Kma 34/2, peralatan bor model KTF 16A (made in Taiwan), mesin dan 
peralatan ketam etech tipe CT-150, mesin pres hidrolisis. 

Cara Kerja 

Tiga batang bambu ditebang dari tiap lokasi (3 jenis) dan dipotong (diambil) sepanjang 3 m dari 
pangkal batang. Sebagian bambu dibelah dan sebagian lagi tetap utuh lalu dikeringanginkan. Bambu utuh 
digunakan sebagai contoh uji pembubutan dan finishing, sedangkan bambu belah digunakan untuk contoh uji 
penggergajian, pengeboran, pengampelasan, pengetaman, sifat fisika dan sifat mekanika, perekatan dan 
finishing.Sifat Pengerjaan dilakuakn sesuai dengan pedoman ASTM D-1666-64 (Anonim,1985), Sifat 
fisikasesuai dengan pedoman British Standard B. S. 373 (Anonim,1957), Sifat Mekanika (kekerasan) sesuai 
dengan pedoman British Standard B.S. 373 (Anonim,1957), Sifat uji sifat perekatan sesuai dengan Pedoman 
British Standard (Anonim,1957),  Sifat Finishing sesuai pedoman Anonim (1983) dan Kasmudjo (2004). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam penelitian ini kriteria yang diukur adalah sebagai berikut:  kadar kering udara, berat jenis, 
Penyusutan: volumetrik, arah lebar, arah tebal, kekerasan, keteguhan rekat, pengerjaan: pemotongan, 
pengetaman, pengeboran, pembubutan, pengampelasan, finishing (dengan melamic): bentuk bulat (dengan 
kulit), bentuk belahan). Hasil-hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 sampai 5.  

Sifat Fisika Bambu 

Kadar air kering udara 3 jenis bambu dari 2 lokasi asal berkisar antara 9,07–13,31%. Perbedaan  
lokasi asal nilainya 11,29–11,43% sedangkan untuk 3 jenis bambu berturut-turut 12,45% (wulung/hitam), 
10,885% (petung) dan 10,78%  (ori) dengan rata-rata total 11,36%. Dari hasil analisis varian 2 faktor dan 
interaksinya terbukti tidak berbeda nyata. Berat jenis bambu berkisar 0,59–0,74 termasuk agak berat (diatas 
menengah). Berdasarkan perbedaan lokasi nilainya antara 0,64–0,67 atau hampir sama dan menurut 
jenisnya sebesar 0,675 (wulung), 0,63 (petung) dan  ori 0,645 atau rata-rata total 0,66. 

Penyusutan dalam penelitian ini meliputi penyusutan volumetrik, penyusutan arah tebal dan lebar. 
Penyusutan volumetrik, dengan berat jenis rata-rata 0,66 dan angka titik jenuh serat antara 24–27% diperoleh 
penyusutan volumetrik bambu antara 14,49–18,90% atau sedikit agak besar dengan rata-rata total 16,30%.  

Berdasar perbedaan lokasi asal besarnya 15,91–16,70% dan berdasar jenis bambunya 15,565% 
(wulung), 16,945% (petung) serta 16,375% (ori) dengan rata-rata total 16,30%. Dengan analisis varian 
perbedaan lokasi asal dan jenis bambu serta interaksinya tidak memberikan perbedaan nyata.  Penyusutan 
arah tebal, hasil penelitian yakni sebesar 0,56–0,81%. Berdasar perbedaan lokasi asal bambu semua nilainya 
0,69%, berdasar jenis bambunya: 0,715% (wulung), 0,705% (petung) dan 0,66% (ori) dengan rata-rata total 
0,69%. Setelah dilakukan analisis varians hanya perbedaan jenis bambu yang menunjukkan perbedaan 
nyata. Penyusutan arah lebar sedikit dipengaruhi diameter bambu. Diameter bambu wulung/hitam dan ori 
hampir sama yaitu antara 7,64–10,19 cm (wulung) dan 10,03–11,46 cm (ori) atau hanya selisih 10,5% saja, 
sedangkan diameter bambu petung 11,94–15,92 cm. Hasil penyusutan arah lebar antara 0,71–1,14% 
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termasuk sangat kecil. Perbedaan lokasi hasilnya antara 0,90–0,93% atau hampir  sama dan sangat kecil. 
Dari jenisnya wulung 0,96%, petung 0,815% dan ori 0,97%, juga hampir sama dan sangat kecil. Terbukti 
setelah dilakukan analisis varians semua faktor dan interaksinya tidak berbeda nyata dan tidak ada peran 
(pengaruh) apapun. 

1. Sifat Fisika, Mekanika dan Kekuatan Rekat 

Tabel 1.  Hasil pengujian sifat fisika, mekanika dan kekuatan rekat 

Sampel 
Kadar 
air (%) 

Berat jenis 
Penyusutan (%) Sifat mekanika 

(kekerasan) 
Kekuatan 

rekat (kg/cm2) Volumetrik  Arah lebar  Arah tebal 

L1J1 12,40 0,65 15,03 1,01 0,72 263 20,38 
L1J2 10,97 0,64 17,19 0,80 0,68 259 19,43 
L1J3 10,50 0,62 15,50 0,97 0,68 207 18,65 
L2J1 12,43 0,70 16,10 0,91 0,71 285 23,28 
L2J2 10,80 0,62 16,74 0,81 0,73 279 22,44 
L323 11,06 0,69 17,25 0,97 0,64 241 21,45 

Keterangan: 
L1J1 :  Lokasi 1 (Tlogoadi,Mlati) Jenis 1 (Jenis Bambu Wulung/Hitam)  
L2J1 :  Lokasi 2 (Girikerto,Turi) Jenis 1 (Jenis Bambu Wulung/Hitam) 
L1J2 :  Lokasi 1 (Tlogoadi,Mlati) Jenis 2 (Jenis Bambu Petung)   
L2J2 :  Lokasi 2 (Girikerto,Turi) Jenis 2 (Jenis Bambu Petung) 
L1J3 :  Lokasi 1 (Tlogoadi,Mlati) Jenis 3 (Jenis Bambu Ori)   
L2J3 :  Lokasi 2 (Girikerto,Turi) Jenis 3 (Jenis Bambu Ori) 

2. Pengerjaan Bambu 

Tabel 2.  Cacat pengerjaan bambu 

Sampel 
Cacat Pengerjaan  Bambu(%) 

Pemotongan bambu Pengetaman  Pengeboran  Pembubutan  Pengampelasan  

L1J1 5,44 0,96 2,76 1,71 0,02 
L1J2 6,03 3,72 2,94 3,79 0,03 
L1J3 8,50 0,89 3,77 2,27 0,10 
L2J1 1,82 2,12 5,16 1,71 0 
L2J2 5,42 1,59 2,60 3,79 0 
L323 6,19 0,83 5,44 2,27 0 

3. Finishing Bambu 

Tabel 3. Hasil pengujian finishing bambu 
Sampel Warna Kilap Kehalusan Dekorasi Respon 

L1J1 coklat muda agak mengkilap  halus baik baik 
L1J2 kuning muda kecoklatan agak mengkilap agak halus cukup baik cukup baik 
L1J3 coklat muda kekuningan agak mengkilap agak halus sedang sedang 
L2J1 coklat muda agak mengkilap agak halus agak baik baik 
L2J2 coklat muda kekuningan agak mengkilap agak halus agak baik agak baik 
L323 coklat muda kekuningan agak mengkilap agak halus sedang sedang 

Pengujian Anova dan Uji lanjut Hasil Penelitian 

Tabel 4. Pengujian annova  sifat fisika, mekanika dan kekuatan rekat 

Sumber variasi 
Kadar air 

(%) 
Berat jenis 

Penyusutan (%) Sifat 
mekanika 

(kekerasan) 

Kekuatan 
rekat 

(kg/cm2) 
Volumetrik 

Arah 
lebar 

Arah 
tebal 

Lokasi Asal (L) 0,059ns 2,719ns 2,147ns 0,191ns 0,008ns 1,135ns 3,188 * 
Jenis Bambu (J) 1,540ns 0,390ns 0,373ns 0,65ns 7,944** 3,484 * 2,543ns 
Lokasi Asal (L) x  
Jenis Bambu (J) 

0,472ns 2,148ns 1,962ns 1,021ns 1,232ns 0,945ns 3,063ns 

Keterangan:  ns : tidak berbeda  *: berbeda nyata **: berbeda sangat nyata 
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Tabel 2.  Pengujian anova  cacat pengerjaan bambu 

Sumber variasi 

Cacat pengerjaan bambu (%) 

Pemotongan 
Bambu 

Pengetaman Pengeboran Pembubutan Pengampelasan 

Lokasi Asal (L) 2,441 ns 0,167 ns 2,160 ns 2,367  ns 1,999 ns 
Jenis Bambu (J) 1,509 ns 1,337 ns 0,587 ns 0,122 ns 1,999 ns 
Lokasi Asal (L) x  
Jenis Bambu (J) 

0,721 ns 0,472 ns 0,486 ns 0,819 ns 0,714 ns 

Sifat Mekanika (Kekerasan) 

 Kekerasan bambu berkisar antara 176–356 kg/cm2, termasuk menengah. Mungkin karena umur 
bambu yang dipilih baru 3 tahun, sehingga belum optimal/maksimal. Hal ini juga terbukti dari berat jenisnya 
sekitar 0,59–0,74 (rata-rata 0,66). Dari 2 lokasi rata-rata kekerasan bambunya 243–268 kg/cm2 dan dari jenis 
bambunya berturut-turut 274 kg/cm2 (wulung), 269 kg/cm2 (petung) dan 224 kg/cm2 (ori). Bambu wulung dan 
petung kekerasannya hampir sama dan bambu ori sedikit lebih rendah, dengan rata-rata total kekerasan 256 
kg/cm2 saja. Dukungan kadar lignin mungkin ada karena pada bambu wulung kadar ligninnya 24,1%, petung 
24,8% dan ori 20,5%. Setelah dilakukan analisis varian terbukti hanya faktor jenis bambu yang berbeda nyata 
dan perbedaan itu juga terbukti hanya antara bambu wulung/petung dengan ori saja, sedang antara bambu 
wulung dan petung tidak berbeda nyata. 

Sifat Perekatan 

Hasil pengujian perekatan dengan perekat epoxy sebesar 15,42–30,05 kg/cm2 dan termasuk 
mayoritas di atas rata-rata karena hanya 17% yang dibawah 17,6 kg/cm2. Dengan demikian hasil perekatan 3 
jenis bambu termasuk baik. Dari 2 lokasi asal hasilnya 19,49–22,39 kg/cm2 dan dari 3 jenis bambu berturut-
turut: 21,83 kg/cm2 (wulung), 20,935 kg/cm2 (petung) dan 20,05 kg/cm2 (ori). Kandungan kimia bambu dapat 
mempengaruhi terutama kadar ekstraktif (ke tiga bambu mempunyai kadar ekstraktif 2,51–2,83%, termasuk 
rendah). Dengan analisis varian hanya faktor perbedaan lokasi asal yang menunjukkan perbedaan nyata. 

Sifat Pengerjaan 

Hasil uji sifat pengerjaan berupa cacat yang terjadi karena pengerjaan bambu dengan mesin uji, 
seperti pemotongan (dengan gergaji), pengetaman (dengan mesin ketam), pengeboran (dengan mesin bor), 
pembubutan (dengan mesin bubut) dan pengampelasan (dengan mesin ampelas). 

Pengerjaan pemotongan diperoleh hasil penelitian antara 0,42–11,95% dan termasuk rendah/kecil 
atau berkualitas baik/sangat baik (kelas I). Dari perbedaan lokasi hasilnya antara 4,48–6,66% (kecil) dan dari 
3 jenis bambu diperoleh: 3,63% (wulung); 5,725% (petung) dan 7,345% (ori). Walaupun sedikit bervariasi, 
nilai cacat yang diperoleh semua termasuk rendah/kecil dengan rata-rata total 5,57%. Hasil yang diperoleh 
sejalan dengan data kadar air dan berat jenisnya.Setelah dilakukan analisis varian ternyata semua faktor dan 
interaksinya tidak berbeda nyata, 

Pengerjaan pengetaman diperoleh hasil yang  sangat baik dan sangat kecil, meninggalkan cacat 
antara 0–4,83% berarti ada yang tidak meninggalkan cacat (sekitar 3 contoh uji  atau 17% nya). Dari 
perbedaan lokasi hasilnya antara 1,51–1,86% atau sangat kecil, dari perbedaan jenis bambu hasilnya 1,54% 
(wulung), 2,655% (petung) dan 0,86% (ori) atau rata-rata total 1,69% sehingga sangat rendah/kecil dan 
bambu tetap berkualitas sangat baik.Dengan analisis varians seluruh faktor dan interaksinya tidak 
menunjukkan perbedaan nyata, 

Pengerjaan pengeboran diperoleh hasil sebesar 1,42–7,02% (kecil), berdasar perbedaan lokasi 
hasilnya 2,16–4,40% (kecil, sangat baik), berdasar perbedaan jenis bambunya: 3,90% (wulung), 2,77% 
(petung) dan 4,605% (ori) dengan total rata-rata 3,78%. Dengan analisis varians semua faktor dan 
interaksinya tidak menunjukkan perbedaan nyata. 

Pengerjaan pembubutandiperoleh hasil yang sangat kecil dan sangat baik, yaitu 0,02–3,74%. Dari 
perbedaan lokasi  hasilnya 1,36–2,56 % dan dari perbedaan jenis bambu hasilnya 1, 455% (wulung) , 2,90% 
(petung) dan 1,455% (ori).  Dengan rata-rata total 1,98% atau sangat rendah dan sangat baik. Dengan 
analisis varian semua faktor dan interaksinya juga tidak memberikan perbedaan nyata. 
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Pengerjaan pengampelasan diberikan hasil yangsangat baik bahkan lebih dari 84% tidak 
meninggalkan cacat hasil pengampelasan karena cacatnya 0%. Dengan demikian semua bambu dari 2 lokasi 
sangat baik pada semua lokasi. Rata-rata hasil uji pengampelasan 0–0,31% atau 0–0,05% dari 2 lokasi dan 
antara 0,01–0,015% karena perbedaan jenis bambu. Rata-rata total sebesar 0,25% dapat dianggap tidak 
meninggalkan cacat dan hasil uji sangat baik dan sangat berkualitas.Hal ini juga dibuktikan hasil analisis 
varian yang tidak berbeda nyata pada semua faktor dan interaksinya. 

Sifat Finishing 

Uji finishing digunakan melamic secara kualitatif (visual, makro) untuk bambu bulat dan bambu 
belah.Finishing pada bambu bulat diperoleh hasil yang sedikit agak bervariasi dari parameter warna (7 
macam). Hal ini disebabkan karena bahan finishing tetap selalu sama (standar) sedang warna bambu  
sebelum difinishing bervariasi. Dari sisi warna bambu bulat pasca finishing diperoleh warna: coklat muda 
(paling banyak). 

Uji finishing pada bambu belah dari sisi warnanya hanya ada 3 macam, yaitu coklat, coklat muda dan 
coklat muda kekuningan. Dari variasi lokasi asal dan jenis bambu perbedaanya 12% (2 sampel wulung) dan 
coklat muda kekuningan 31% (wulung 1 sampel dan 4 sampel ori).Kilapnya ditemukan hanya 15% yang agak 
mengkilap (1 sampel wulung dan 2 sampel ori), sehingga sekitar 85% mengkilap dan kompak/merata.Dari sisi 
kehalusan pasca finishing lebih dari 88% halus dan sisanya hanya pada jenis bambu ori saja yang agak 
halus.Dekorasi dan respon mayoritas sejalan dan baik (menarik untuk dilihat) dan hanya 3  sampel bambu ori 
yang agak baik walaupun tetap menarik untuk dilihat. Dari 2 lokasi asal menghasilkan finishing bambu belah 
yang tidak berbeda, relatif lebih  seragam dan mayoritas baik (menarik). 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Dari faktor lokasi asal yang ditentukan: Kadar air kering udara nilainya 11,29–11,43% (termasuk 
sesuai/memadai), Berat jenisnya antara 0,64–0,67 termasuk agak berat (diatas menengah), Penyusutan 
bambu menghasilkan: Penyusutan  volumetrik sebesar 15,91–16,70%) termasuk sedikit agak banyak/ 
besar, Penyusutan arah tebal, nilainya 0,56–0,81%, Penyusutan arah lebar sebesar 0,90–0,93%, 
Kekerasannya diperoleh 243–268 kg/cm2 termasuk menengah, Kekuatan rekat dengan perekat epoxy 
besarnya 19,49–22,39 kg/cm2. Sifat pengerjaan menghasilkan cacat :pengerjaan pemotongan 4,48–
6,66% termasuk kecil, pengerjaan pengetaman 1,51–1,86% termasuk sangat kecil, pengerjaan 
pengeboran 2,16–4,40% termasuk kecil, pengerjaan pembubutan 1,36–2,59% termasuk kecil, pengerjaan 
pengampelasan 0,01–0,015% termasuk sangat kecil dan sama baik, dan seluruhnya tidak berbeda nyata. 
Seluruh hasil pengerjaan bambu termasuk kelas I (sangat baik). Finishing dengan perekat epoxy 
menghasilkan: finishing bambu bulat dengan warna bervariasi (ada 7 macam) dengan dominasi warna 
coklat muda dan coklat muda kekuningan, mengkilap (68%), agak halus sampai halus (81%), 80% lebih 
dekoratif (menarik dan indah) dengan respon total mayoritas baik untuk bambu dari semua lokasi asal dan 
jenis. Finishing bambu belah, warnanya sangat sedikit berbeda (hanya 3 macam) yaitu coklat, coklat 
muda dan coklat muda kekuningan, lebih 85% mengkilap dan 88% halus. Nilai dekorasi dan respon total 
seluruhnya baik serta mayoritas hampir sama untuk 2 lokasi asal bambu. 

2. Dari faktor jenis bambu yang ditentukan 
3. Kadar air kering udara nilainya: wulung/hitam 12,45%: petung 10,885% dan ori 10,78%; berat jenisnya 

pada bambu wulung 0,675, petung 0,63 dan ori 0,645 (agak berat/di atas menengah). Penyusutannya, 
memberikan: penyusutan volumetrik pada bambu wulung 15,565%: petung 16,945% dan ori 16,375% 
termasuk sedikit agak banyak/besar, penyusutan arah tebal pada bambu wulung 0,715%, petung 0,705% 
dan ori 0,65% termasuk sangat rendah/kecil, penyusutan arah lebar pada bambu wulung 0,96%, petung 
0,815% dan ori 0,97% termasuk sangat kecil,kekerasannya diperoleh pada wulung 274 kg/cm2, petung 
269 kg/cm2 dan ori 224 kg/cm2 (termasuk di atas menengah). Kekuatan rekat  (dengan perekat epoxy) 
besarnya 21,83 kg/cm2 pada wulung, 20,935 kg/cm2 pada petung dan 20,05 kg/cm2 pada ori dan semua 
termasuk tinggi (sangat baik); sifat pengerjaan menghasilkan: pengerjaan pemotongan sebesar 3,63% 
pada bambu wulung, 5,725% pada petung dan 7,345% pada ori (termasuk nilai pengerjaan pemotongan 
termasuk rendah), pengerjaan pengetaman besarnya 1,54% pada bambu  wulung, 2,655% pada petung 
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dan 0,86% pada bambu ori (termasuk nilai kecil), pengerjaan pengeboran besarnya 3,96% pada bambu 
wulung, 2,77% pada bambu petung dan 4,605% pada bambu ori (termasuk  kecil), pengerjaan 
pembubutan besarnya 1,57% pada bambu wulung 2,90% pada petung dan 1,455% pada bambu ori 
(termasuk sangat kecil), pengerjaan pengampelasan besarnya 0,01% pada bambu wulung, 0,015% pada 
petung dan 0,05% pada bambu ori (termasuk  sangat kecil). Finishing dengan epoxy menghasilkan : 
finishing bambu bulat relatif  tidak seragam dengan warna coklat,coklat muda dan coklat muda 
kekuningan pada bambu wulung, coklat muda dan kuning muda kecoklatan pada bambu petung serta 
hijau muda kecoklatan, coklat muda dan coklat muda kekuningan pada bambu ori. Kilapnya agak 
mengkilap sampai mengkilap pada bambu wulung dan petung (90%) sedang pada bambu ori agak 
mengkilap sampai kurang (sedang). Dominasi halus dan agak halus hampir dijumpai pada 3 jenis bambu 
dan hanya jenis bambu ori yang sedikit kurang halus. Sifat dekorasi dan respon cukup baik sampai baik 
(menarik) kecuali sebagian kurang menarik pada bambu ori (sekitar 20%).Finishing bambu belah relatif 
lebih seragam dengan warna dominan pada 3 jenis bambu: coklat muda kekuningan (lebih 65%) dan 
warna lain coklat muda pada bambu wulung dan ori. Kilapnya lebih 85% mengkilap (kecuali pada bambu 
ori), kehalusannya lebih 88% halus, sifat dekorasi dan respon total diperoleh baik, agak baik dan cukup 
baik (menarik). Pada semua jenis nilai respon totalnya diperoleh baik sampai cukup baik (sekitar 35%). 

4. Interaksi  faktor  lokasi  asal  dan  jenis  bambu  seluruhnya tidak menunjukkan berbeda nyata. Namun 
demikian peran perbedaan jenis bambu lebih nyata dibandingkan lokasi asal bambu sehingga perlu 
diperhatikan. Lokasi asal bambu kurang berperan karena tempat tumbuh dan pendukung pertumbuhan 
bambu relatif hampir sama. 

5. Jenis bambu wulung paling berkualitas, kemudian bambu petung cukup berkualitas dan bambu ori kurang 
berkualitas untuk tujuan sebagai bahan mebel dan kerajinan. 

Saran-Saran 

1. Tempat tumbuh dan pendukung pertumbuhan bambu yang mayoritas hampir sama pada lokasi yang 
berbeda belum perlu dibedakan sifat-sifat kualitasnya terhadap tujuan penggunaannya untuk mebel dan 
kerajinan. 

2. Prioritas penggunaan jenis-jenis bambu untuk mebel dan kerajinan adalah bambu wulung kemudian 
bambu petung sedang bambu ori kurang (tidak prioritas) 

3. Peran perbedaan jenis bambu masih tampak nyata dibandingkan perbedaan lokasi, sehingga perlu 
diperhatikan dalam pemanfaatannya 
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