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Pengaruh Perbedaan Jenis dan Bagian Batang Bambu terhadap Kualitas 

Bahan Mebel dan Kerajinan 

 

Kasmudjo dan Sri Suryani 

 

Abstrak 

Dewasa ini permintaan kayu semakin bertambah sedangkan potensi kayu semakin terbatas. Salah satu 

alternatif bahan baku pengganti kayu adalah bambu. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

perbedaan jenis  (wulung, ori, petung) dan bagian batang bambu (ujung, tengah, pangkal) terhadap sifat-sifat 

kualitas bambu sebagai bahan mebel dan kerajinan. 

Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (CRD) dengan 2 faktor yaitu jenis bambu (wulung, ori, 

petung) dan bagian batang bambu (ujung, tengah, pangkal) dengan masing-masing 3 ulangan. Bambu yang 

digunakan berasal dari Desa Tlogoadi, Mlati, Sleman (175 m dpl). Uji sifat pengerjaan mengikuti standar ASTM 

D-1666-64 (1985). Selain itu, untuk mendukung penelitian dilakukan pengujian sifat fisika dan 

mekanika/kekerasan dengan menggunakan standard British B.S. 373 (1957) serta sifat fisik bambu sebagai 

informasi lain.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggergajian (pemotongan) menghasilkan rata-rata cacat 12,48%, 

pengeboran 11,47%, pembubutan 10,49%, pengetaman 2,88% dan pengampelasan 0, 45%. Secara 

keseluruhan bambu termasuk kelas pengerjaan kelas I (sangat baik). Hasil pengamatan sifat fisik/kenampakan : 

warna (hijau muda, coklat muda-tua); bau (khas/segar); kesan raba dan tekstur (sedang, halus – halus sekali); 

kilap (agak mengkilap – mengkilap); kekerasan (sedang, agak keras – keras); dan berat (sedang – berat). Hasil 

rata-rata kadar air (kering udara) 12,07% (memadai), berat jenis 0,53 (sekitar menengah/sedang), penyusutan 

arah lebar 4,08% (sedang/cukup memadai), penyusutan volumetrik 9,68% (memadai), dengan kekerasan 

136,07 kg/cm2 (sedang, kelas kuat IV). Bambu wulung seluruhnya, bambu ori bagian pangkal dan tengah serta 

bambu petung bagian tengah dan ujung berpeluang sebagai bahan mebel dan kerajinan, sedang bagian-bagian 

lain dari 3 jenis bambu hanya berpeluang sebagai bahan kerajinan. 

Kata Kunci : jenis bambu, bagian batang, sifat-sifat kualitas, mebel dan kerajinan 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya hutan. Hutan yang luas sangat 

mendukung sebagai sumber bahan baku industri karena dari kawasan hutan tersebut diperoleh hasil hutan 

berupa kayu dan non kayu. Mayoritas hasil hutan tersebut berupa kayu. Dewasa ini permintaan akan kayu yang 

semakin bertambah, bertolak belakang dengan potensi kayu yang semakin terbatas. Di dalam Anonim (2007), 

dikemukakan bahwa kebutuhan kayu nasional sebesar 57,1 juta m3/tahun dengan kemampuan hutan alam dan 

hutan tanaman untuk menyediakannya hanya sebesar 45,8 juta m3/tahun (80,21%), maka perlu upaya mencari 

bahan baku lain sebagai bahan baku industri, termasuk untuk mebel dan kerajinan. Melihat hal tersebut maka 

perlu adanya upaya untuk menggunakan sumber daya alam lain diluar kayu, misalnya bambu. 
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Bambu termasuk jenis tanaman keluarga (familia) rumput-rumputan. Kurang lebih ada 1.000 spesies 

bambu dalam 80 genera, sekitar 200 spesies dari 20 genera ditemukan di Asia Tenggara (Dransfield dan 

Widjaja, 1995). Diberbagai daerah di Indonesia ditemukan sekitar 60 jenis. Beberapa jenis bambu yang sering 

digunakan di dalam industri mebel dan kerajinan yaitu jenis wulung (hitam), legi, tutul, ori, petung, ampel, wuluh, 

apus, dan ater (Belian dan Rahayu, 1995). Beberapa alasan dalam penggunaan bambu sebagai bahan baku 

mebel dan kerajinan antara lain : mempunyai tingkat kekerasan yang tinggi, mudah dikembangbiakkan, tersedia 

dalam jumlah banyak, mempunyai variasi ukuran yang besar dan keawetannya mudah ditingkatkan dengan 

perlakuan sederhana (Sulthoni, 1998). 

Di dalam penggunaan bambu sebagai bahan baku mebel dan kerajinan harus memperhatikan 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitasnya, antara lain jenis bambu. Menurut Prawirohatmojo 

(1976), kualitas suatu jenis bahan baku akan berkaitan dengan sifat-sifat produk yang dihasilkan. Selain faktor 

jenis, letak bagian batang bambu pun juga dapat berpengaruh. Menurut Prawirohatmojo (1976), sifat-sifat yang 

bervariasi dalam satu individu juga disebabkan karena perbedaan letaknya dalam bagian batang 

(ketinggian/arah aksial).  

Namun dalam pelaksanaan di lapangan sering kurang diperhatikan jenis dan bagian batang bambu 

tersebut, artinya semua jenis dan bagian batang bambu kemungkinan dapat digunakan untuk semua tujuan 

penggunaan. Atas dasar informasi tersebut maka perlu dilakukan pembuktian melalui penelitian.  

 

Bahan dan Metode 

Bahan 

Menggunakan tiga jenis bambu (wulung, ori, dan petung) umur 3 (tiga) tahun yang berasal dari Desa 

Tlogoadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tinggi tempat 175 m dpl. 

Tiga jenis bambu tersebut ditebang 10 cm di atas permukaan tanah (dpt) dan diambil sepanjang 7,5 m (dihitung 

dari pangkal tebangan) yang kemudian dibagi (dipotong) menjadi tiga bagian yaitu pangkal, tengah, dan ujung. 

Panjang tiap bagian batang yang akan diambil untuk contoh uji adalah 2,5 m. Selain itu  juga diperlukan kertas 

milimeter, kertas kalkir, kertas ampelas, dan perekat Aica-aibon. 

Alat  

Bendho/pethel/sabit, gergaji tangan, pita meter ukuran panjang 3 m, gelas beker, gergaji lingkar 

(circlesaw) merk Craftsman (model no.113 29931), caliper digital merk Mitutoyo, oven merk Memmert, 

timbangan analitik merk Ohaus, Moisture meter merk protimeter, Universal Testing Machine merk Baldwin, 

model 60 HVL, mesin dan peralatan bubut merk Craftsman, mesin pengampelas berbentuk piringan (Disc 

Sander) merk Emcostar (tipe Kma 34/2), mesin dan peralatan bor model KTF 16A (made in Taiwan), mesin dan 

peralatan ketam (Thicknesser) merk Geetech tipe CT-150, dan desikator 

Cara Kerja  

Tiga jenis dan bagian batang bambu yang telah dipotong kemudian dikering anginkan dan digergaji 

sepanjang ± 30 cm. Tiap bambu ukuran ± 30 cm tersebut sebagian dibelah dengan lebar ± 5 cm dan sebagian 

lagi dibiarkan tetap utuh. Bambu belah digunakan untuk contoh uji sifat fisik, fisika, mekanika (kekerasan), dan 

sifat pengerjaan bambu yang meliputi penggergajian (pemotongan), pengeboran, pengampelasan, dan 
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pengetaman, sedangkan bambu utuh digunakan sebagai contoh uji pembubutan. Sifat pengerjaan dilakukan 

sesuai dengan pedoman ASTM D-1666-64 (Anonim,1985); sifat fisik berpedoman pada contoh uji untuk 

identifikasi kayu, dengan pustaka Kasmudjo (2010) dengan modifikasi; sifat fisika dan mekanika (kekerasan) 

berpedoman British Standard B.S.373 (Anonim, 1957 dan 1983) dan Koch (1964) yang dimodifikasi. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini parameter yang diukur adalah sebagai berikut : Sifat Pengerjaan 

(penggergajian/pemotongan, pengeboran, pengetaman, pembubutan, pengampelasan); Sifat Fisik (warna, bau, 

kesan raba dan tekstur, kilap, keras, dan berat); Sifat Fisika (kadar air kering udara, berat jenis, penyusutan  

arah lebar dan volumetrik); Sifat Mekanika (kekerasan).  

Hasil-hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1 sampai 5. 

1. Sifat Pengerjaan Bambu 

Tabel 1. Hasil Rata-rata Cacat Pengerjaan Bambu 

Kode 

Cacat  Pengerjaan (%) 

Penggergajian Pengeboran Pengetaman Pembubutan Pengampelasan 

J1B1 
13.81 18.78 2.21 13.14 0.90 

J1B2 
13.51 15.33 3.10 8.73 0.88 

J1B3 
6.68 8.72 2.24 11.60 0.27 

J2B1 
19.59 18.75 4.54 13.61 0.89 

J2B2 
18.55 11.93 1.59 11.96 0.00 

J2B3 
12.82 8.97 3.31 12.70 0.03 

J3B1 
5.07 10.50 1.96 9.24 0.47 

J3B2 
9.35 4.53 1.94 6.29 0.17 

J3B3 
12.91 5.73 5.07 7.12 0.42 

Rata-rata Total 12.48 11.47 2.88 10.49 0.45 

Keterangan : 

J1 : Jenis wulung  B1 : Bagian batang ujung 

J2 : Jenis ori   B2 : Bagian batang tengah 

J3 : Jenis petung  B3 : Bagian batang pangkal 
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2. Sifat Fisik Bambu 

Tabel 2. Sifat Fisik Bambu 

Kode Warna Bau Kesan 

raba/tekstur 

Kilap Keras Berat 

J1B1 
coklat tua Khas halus sekali mengkilap agak keras-keras sedang 

J1B2 
coklat tua Khas halus sekali mengkilap keras sedang 

J1B3 
coklat tua khas halus sekali mengkilap keras sedang 

J2B1 
coklat muda khas halus mengkilap agak keras sedang-berat 

J2B2 
coklat muda khas halus mengkilap agak keras-keras sedang-berat 

J2B3 
coklat muda khas halus sekali agak mengkilap agak keras-keras sedang 

J3B1 
hijau muda khas sedang agak mengkilap agak keras-keras berat 

J3B2 
hijau muda khas sedang agak mengkilap keras sedang-berat 

J3B3 
coklat muda khas halus mengkilap keras sedang 

Keterangan : seperti keterangan pada tabel diatas 

 

3. Hasil Rata-rata Sifat Fisika dan Mekanika Bambu 

Tabel 3. Hasil Rata-rata Sifat Fisika dan Mekanika Bambu 

Kode Sifat Fisika Sifat Mekanika 

(kekerasan) 

(kg/cm²) 

Kadar air 

KU (%) 

Berat  

jenis 

Penyusutan arah 

lebar (%) 

Penyusutan 

volumetrik (%) 

J1B1 
11.25 0.52 3.65 8.87 112.10 

J1B2 
12.29 0.47 4.25 7.92 122.29 

J1B3 
12.49 0.51 3.59 8.64 166.45 

J2B1 
11.69 0.56 4.24 11.69 91.72 

J2B2 
12.28 0.54 4.34 11.26 118.90 

J2B3 
12.24 0.52 4.21 10.96 110.40 

J3B1 
11.66 0.58 3.83 9.90 152.87 

J3B2 
12.21 0.55 3.96 9.31 190.23 

J3B3 
12.54 0.50 4.63 8.57 159.66 

Rata-rata Total 12.07 0.53 4.08 9.68 136.07 

Keterangan : seperti keterangan pada tabel diatas 
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4. Annova Hasil Penelitian 

Tabel 4. Annova Sifat Pengerjaan Bambu (%) 

Sumber Variasi Penggergajian Pengeboran Pengetaman Pembubutan Pengampelasan 

Jenis (J) 9,850** 3,197 ns 0,521 ns 36,493 ** 1,359 ns 

Bagian Batang (B) 1,398 ns 3,512 ns 2,127 ns 11,559 ** 2,365 ns 

Interaksi (J*B) 3,780* 0,306 ns 3,507* 1,058 ns 1,042 ns 

Keterangan : 

ns : tidak berbeda  *:berbeda nyata ** : berbeda sangat nyata 

Tabel 5. Annova Sifat Fisika dan Mekanika Bambu 

Sumber Variasi Sifat Fisika Sifat Mekanika 

(kekerasan) 

(kg/cm²) 

Kadar air 

KU (%) 

Berat jenis Penyusutan arah 

lebar (%) 

Penyusutan 

volumetrik (%) 

Jenis (J) 0,471 ns 7,448** 1,959 ns 68,648 ** 6,4790** 

Bagian Batang (B) 28,026** 6,033* 0,879 ns 5,540 * 1,634 ns 

Interaksi (J*B) 1,622 ns 2,262 ns 1,690 ns 1,669 ns 0,931 ns 

Keterangan : Keterangan : seperti keterangan pada tabel diatas 

 

Pembahasan 

1. Sifat Pengerjaan 

Hasil uji penggergajian (pemotongan) menghasilkan cacat antara 2,62 – 21,73 % atau rata-rata 12,48 

%, termasuk kelas pengerjaan I-II (sangat baik – baik). Berdasarkan faktor jenis bambu, menghasilkan cacat 

penggergajian (pemotongan) antara 9,11 – 16,99 % (sangat baik). Pada jenis petung menghasilkan cacat 9,11 

%, jenis wulung 11,33 % dan jenis ori 16,99 %. Berdasarkan faktor bagian batang bambu dihasilkan cacat 

antara 10,80 – 13,80 % termasuk sangat baik. Pada bagian pangkal menghasilkan cacat 10,80 %, bagian ujung 

12,82 % dan bagian tengah 13,80 %. Hasil analisis varians menunjukkan bahwa faktor jenis memberikan 

perbedaan sangat nyata, bagian batang tidak memberikan perbedaan nyata, dan interaksinya memberikan 

perbedaan nyata. Jenis cacat yang banyak ditemukan adalah serat terangkat (raised grain).  

Hasil uji pengeboran menghasilkan cacat antara 1,19 – 25,48 % atau rata-rata 11,47 %, termasuk 

kelas pengerjaan I-II (sangat baik – baik). Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil cacat pengeboran antara 6,92 – 

14,28 % termasuk sangat baik. Pada jenis petung menghasilkan cacat 6,92 %, jenis ori 13,22 % dan jenis 

wulung 14,28 %. Berdasarkan faktor bagian batang bambu antara 7,81 – 16,01 % termasuk sangat baik. Pada 

bagian pangkal menghasilkan cacat 7,81 %, bagian tengah 10,60 % dan bagian ujung 16,01%. Hasil analisis 

varians menunjukkan bahwa faktor jenis, bagian batang, dan interaksi tidak memberikan perbedaan nyata. Jenis 

cacat yang banyak ditemukan adalah serat tercabik (torn grain).  

Hasil uji pengetaman menghasilkan cacat antara 0,32 – 5,47 % atau rata-rata  2,88 %, termasuk kelas 

pengerjaan I (sangat baik). Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil cacat pengetaman antara 2,52 – 3,15 % 

termasuk sangat baik. Pada jenis wulung menghasilkan cacat 2,52 %, jenis petung 2,99 % dan jenis ori 3,15 %. 

Berdasarkan faktor bagian batang bambu, hasil cacat pengetaman antara 2,21 – 3,54 % termasuk sangat baik. 

Pada bagian tengah menghasilkan cacat 2,21 %, bagian ujung 2,90 %, dan bagian pangkal 3,54 %. Hasil 
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analisis varians menunjukkan bahwa faktor jenis maupun bagian batang tidak memberikan perbedaan nyata, 

sedangkan interaksi memberikan perbedaan nyata, sehingga ke dua faktor sebaiknya digunakan bersama-

sama. Jenis cacat yang banyak ditemukan adalah serat terangkat (raised grain).  

Hasil uji pembubutan menghasilkan cacat antara 4,97 – 15,19 % atau rata-rata 10,49 %, termasuk 

kelas pengerjaan I (sangat baik). Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil cacat pembubutan antara 7,55 – 12,76 

% termasuk sangat baik. Pada jenis petung menghasilkan cacat 7,55 %, jenis wulung 11,16 % dan jenis ori 

12,76 %. Berdasarkan faktor bagian batang bambu, hasil cacat pembubutan antara 8,99 – 12,00 % termasuk 

sangat baik. Pada bagian tengah menghasilkan cacat 8,99 %, bagian pangkal 10,47% dan bagian ujung 12,00 

%. Hasil analisis varians menunjukkan bahwa faktor jenis dan bagian batang memberikan perbedaan sangat 

nyata, tetapi interaksi ke dua faktor tersebut tidak memberikan perbedaan nyata. Kedua faktor sebaiknya tidak 

digunakan bersama-sama. Jenis cacat yang banyak ditemukan adalah serat terangkat (raised grain).  

Hasil uji pengampelasan menghasilkan cacat antara 0,00 – 1,65 % atau rata-rata 0,45 %, termasuk 

kelas pengerjaan I (sangat baik). Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil cacat pengampelasan antara 0,31 – 

0,68 % termasuk sangat baik. Pada jenis ori menghasilkan cacat 0,31 % jenis petung 0,35 % dan jenis wulung 

0,68 %. Berdasarkan faktor bagian batang bambu, hasil cacat pengampelasan antara 0,24 – 0,75 % termasuk 

sangat baik. Pada bagian tengah menghasilkan cacat 0,35 %, bagian pangkal 0,24 % dan bagian ujung 0,75 %. 

Hasil analisis varians menunjukkan bahwa faktor jenis, bagian batang, dan interaksi antara ke dua faktor 

tersebut tidak memberikan perbedaan nyata. Jenis cacat yang banyak ditemukan adalah serat berbulu halus 

(fuzzy grain).  

 

2. Sifat Fisik 

Dari identifikasi warna bambu diperoleh warna hijau muda (22,22 %), coklat muda (44,44 %) dan 

coklat tua (33,33 %). Secara umum kayu (bambu) untuk kerajinan dapat berwarna : coklat muda, coklat tua 

sampai coklat kehitaman. Bau bambu dari faktor jenis dan bagian batang diperoleh hasil yang sama, yaitu khas 

(segar). Kesan raba dan tekstur bambu diperoleh hasil yang bervariasi yaitu sedang, halus dan halus sekali 

dengan dominan halus sekali (44,44 %). Kilap bambu diperoleh hasil yang sedikit bervariasi yaitu agak 

mengkilap sampai mengkilap, dengan dominan mengkilap, sehingga ke tiga jenis dan bagian batang bambu 

berpeluang sebagai bahan mebel dan kerajinan. Kekerasan bambu diperoleh hasil yang relatif sama yaitu 

sedang, agak keras sampai keras dengan didominasi agak keras. Berat bambu diperoleh hasil yang sedikit 

bervariasi yaitu sedang sampai berat, dengan didominasi sedang, sehingga ke tiga jenis dan bagian batang 

bambu berpeluang sebagai bahan mebel (tertentu) dan kerajinan. 

 

3. Sifat Fisika 

Hasil uji kadar air (kering udara) bambu antara 10,81 – 12,91 % atau rata-rata 12,07 % dan termasuk 

memadai. Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil kadar air (kering udara) antara 12,01 – 12,14 %. Pada jenis 

wulung menghasilkan kadar air (kering udara) bambu 12,01 %, jenis ori 12,07 %, dan jenis petung 12,14 %. 

Berdasarkan faktor bagian batang bambu antara 11,53 – 12,42 % dengan rata-rata 12,07 %. Pada bagian ujung 

memiliki kadar air (kering udara) 11,53 %, bagian tengah 12,26 % dan bagian pangkal 12,42 %.  Hasil analisis 

varians uji kadar air (kering udara) bambu menunjukkan bahwa faktor jenis tidak memberikan perbedaan nyata, 
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sedangkan faktor bagian batang memberikan perbedaan sangat nyata dan harus diperhatikan dalam 

penggunaannya sedangkan interaksi ke dua faktor tersebut tidak memberikan perbedaan nyata. 

Hasil uji berat jenis bambu menghasilkan nilai sedikit bervariasi antara 0,45 – 0,60 atau rata-rata 0,53 

dan termasuk kelas sedang/menengah. Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil berat jenis ke tiga jenis bambu 

antara 0,50 – 0,54. Pada jenis wulung menghasilkan 0,50; jenis ori dan petung sama 0,54. Berdasarkan faktor 

bagian batang bambu, berat jenis bambu antara 0,51 – 0,55 termasuk hampir sama. Pada bagian pangkal 

menghasilkan berat jenis 0,51; bagian tengah 0,52 dan bagian ujung 0,55.  Hasil analisis varians uji berat jenis 

bambu menunjukkan bahwa faktor jenis memberikan perbedaan sangat nyata, sedangkan faktor bagian batang 

memberikan perbedaan nyata dan interaksi ke dua faktor tersebut tidak memberikan perbedaan nyata. Dengan 

demikian dalam penggunaannya agar ke dua faktor tersebut tidak perlu digunakan bersama-sama. Secara 

keseluruhan hasil berat jenis bambu termasuk pada kelas kuat III. Dengan demikian ke tiga jenis dan bagian 

batang bambu tersebut tidak semuanya berpeluang sebagai bahan mebel dan kerajinan. 

Hasil uji penyusutan arah lebar bambu menghasilkan nilai yang sedikit bervariasi yaitu antara 3,10 – 

4,91 % atau rata-rata 4,08 %, termasuk sedang. Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil ke tiga jenis bambu 

antara 3,83 – 4,27 %. Pada jenis wulung menghasilkan  penyusutan arah lebar 3,83 %, jenis petung 4,14 % dan 

jenis ori 4,27 %. Berdasarkan faktor bagian batang bambu antara 3,91 – 4,18%. Pada bagian ujung 

menghasilkan penyusutan arah lebar 3,91 %, bagian pangkal 4,15 % dan bagian tengah 4,18 %. Hasil analisis 

varians menunjukkan bahwa faktor jenis, bagian batang dan interaksi ke dua faktor tersebut tidak memberikan 

perbedaan nyata. 

Hasil uji penyusutan volumetrik bambu menghasilkan nilai yang bervariasi antara 7,69 – 12,31 % atau 

rata-rata 9,68 % termasuk memadai. Berdasarkan faktor jenis bambu, hasil ke tiga jenis bambu antara 8,47 – 

11,30 %. Pada jenis wulung diperoleh penyusutan volumetrik 8,47 %, jenis petung 9,26 % dan jenis ori 11,30 %. 

Berdasarkan faktor bagian batang bambu, berkisar  antara 9,39 – 10,15 % dengan rata-rata 9,68 %. Pada 

bagian pangkal menghasilkan penyusutan volumetrik 9,39 %, bagian tengah  9,50 % dan bagian ujung 10,15 %. 

Hasil analisis varians menunjukkan bahwa faktor jenis memberikan perbedaan sangat nyata, sedangkan faktor 

bagian batang memberikan perbedaan nyata dan interaksi ke dua faktor tersebut tidak memberikan perbedaan. 

Dengan demikian pilihan jenis bambu penting diperhatikan dalam ketepatan penggunaannya. Secara 

keseluruhan bambu tersebut berpeluang sebagai bahan mebel dan kerajinan. 

 

4. Sifat Mekanika (Kekerasan) 

Hasil uji sifat mekanika (kekerasan) bambu antara 76,43 – 234,39 kg/cm² atau rata-rata 136,07 kg/cm² 

termasuk sedang (kelas kuat IV). Berdasarkan faktor jenis bambu, besarnya antara 107,01 – 167,59 kg/cm². 

Pada jenis ori menghasilkan nilai kekerasan 107,01 kg/cm², jenis wulung 133,62 kg/cm² dan jenis petung 167,59 

kg/cm². Berdasarkan faktor bagian batang bambu, besarnya antara 118,90 – 145,51 kg/cm². Pada bagian ujung 

menghasilkan nilai kekerasan 118,90 kg/cm², bagian tengah 143,81 kg/cm², dan bagian pangkal 145,51 kg/cm². 

Hasil analisis varians menunjukkan bahwa faktor jenis memberikan perbedaan nyata, sedangkan faktor bagian 

batang dan interaksi ke dua faktor tidak memberikan perbedaan. Perbedaan jenis bambu harus lebih 

diperhatikan sebagai bahan mebel atau untuk mebel tertentu saja. Yang berpeluang sebagai bahan mebel yang 
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baik adalah jenis petung bagian ujung dan tengah.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

1. Berdasarkan perbedaan jenis bambu : 

1) Hasil uji pengerjaan bambu menghasilkan cacat : penggergajian (pemotongan); pengeboran; 

pengetaman; pembubutan; dan pengampelasan sehingga termasuk kelas pengerjaan I (sangat baik). 

2) Sifat fisik/kenampakan bambu, sifat fisik yang sama antara lain: bau khas (segar); kekerasan sedang, 

agak keras-keras; kilap bambu agak mengkilap–mengkilap dan berat bambu sedang – berat, dengan 

warna berbeda, yaitu: warna bambu wulung coklat tua, kesan raba dan tekstur halus sekali. Warna 

bambu ori coklat muda, kesan raba dan tekstur halus-halus sekali, sedangkan warna bambu petung 

hijau muda-coklat muda, kesan raba dan tekstur sedang-halus.  

3) Kadar air (kering udara) 12,01–12,14 % (memadai); berat jenis 0,50–0,54  (menengah/sedang, kelas 

kuat III); penyusutan arah lebar 3,83–4,27 % (cukup memadai); penyusutan volumetrik 8,47–11,30 % 

(memadai).  

4) Sifat mekanika (kekerasan) bambu, menghasilkan nilai 107,01–167,59 kg/cm² (kelas kuat III-IV), 

sehingga hanya baik untuk jenis mebel tertentu dan kerajinan. 

2. Berdasarkan perbedaan bagian batang bambu : 

1) Hasil uji pengerjaan bambu menghasilkan cacat: penggergajian (pemotongan); pengeboran; 

pengetaman; pembubutan; dan pengampelasan sehingga termasuk kelas pengerjaan I (sangat baik). 

2) Sifat fisik/kenampakan bambu yang sama antara lain: bau khas (segar); kilap bambu agak mengkilap-

mengkilap; kekerasan sedang, agak keras-keras; berwarna hijau muda dan coklat muda-tua; kesan 

raba dan tekstur sedang-halus sekali, berat bambu sedang-berat, sedangkan yang berbeda, yaitu: 

bagian pangkal berwarna coklat muda-tua, kesan raba dan tekstur halus-halus sekali dengan berat 

bambu sedang. 

3) Kadar air (kering udara) bambu 11,53–12,42 % (memadai); berat jenis 0,51–0,55 (menengah/sedang, 

kelas kuat III); penyusutan arah lebar 3,91–4,18% (cukup memadai); penyusutan volumetrik 9,39–

10,15 % (memadai). 

4) Sifat mekanika (kekerasan) bambu, menghasilkan nilai 118,90–145,51 kg/cm² (kelas kuat III-IV), 

sehingga hanya baik untuk mebel tertentu saja. 

3. Interaksi secara keseluruhan memberikan perbedaan nyata hanya pada pengerjaan penggergajian 

(pemotongan) dan pengetaman; sedangkan yang lain tidak memberikan perbedaan nyata, artinya dalam 

penggunaan bambu sebagian besar harus memperhatikan secara bersamaan faktor jenis dan bagian 

batang bambu tersebut. 

4. Secara keseluruhan pada ke tiga jenis bambu (wulung, ori, dan petung) dan ke tiga bagian batang (ujung, 

tengah, dan pangkal) sifat pengerjaan digolongkan dalam kelas pengerjaan I (sangat baik); sifat fisika 

seperti kadar air kering udara (memadai), berat jenis (menengah, kelas kuat III), penyusutan arah lebar 

(cukup memadai) dan penyusutan volumetrik (memadai); sifat mekanika (kekerasan) termasuk kelas kuat 
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III-IV sehingga kurang berpeluang untuk mebel atau hanya untuk mebel tertentu saja, tetapi baik untuk 

kerajinan.  

 

Saran 

1.  a.  Jenis wulung bagian ujung berpeluang sebagai bahan mebel dan kerajinan, tetapi bagian tengah dan 

pangkalnya hanya sebagian yang berpeluang sebagai bahan mebel (tertentu) tetapi berpeluang 

sebagai bahan kerajinan. 

b. Jenis ori pada bagian ujung kurang berpeluang sebagai bahan mebel dan kerajinan, bagian tengah dan 

pangkalnya sebagian berpeluang sebagai bahan mebel (tertentu) tetapi berpeluang sebagai bahan 

kerajinan. 

c. Jenis petung pada bagian ujung dan tengah semua berpeluang sebagai bahan mebel (tertentu) dan 

bahan kerajinan, pada bagian pangkalnya sebagian kecil kurang berpeluang sebagai bahan mebel dan 

kerajinan. 
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