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ANALISIS SIFAT FISIKA BAMBU APUS (Gigantochloa apus KURZ)
BERDASARKAN POSISI DI SEPANJANG BATANG
Physical Characteritics Analysis of Apus Bamboo Based on position at
a long of it’s stem
Oleh/By
DIANA ULFAH1

ABSTRACT
Bamboo is an old stuff cultivar for Indonesia, especially in a rural area. Bamboos
grow in wide range of altitude, from shore to mountainous regions. The aim of this
study is to examine physical properties of Apus bamboo cultivars. Samples are taken
from one Apus cultivar. Each pole was divided into three parts: basal, middle and
apical. Data were analyzed by factorial scheme of Completely Randomized Design
and HSD test was used for multiple comparison. The result showed that fresh water
content, air dried water content, specific gravity and the thick decrease from fresh
condition to air dried condition and from fresh condition to kiln dried condition of
bamboo Apus respectively equal to 77,93%; 11,52%; 0,57; 11,54% and 12,70%. To
complete this research it is needed a research of more indepth on the growth sites of
bamboo including type of land and climate estimated having effects on the nature of
bamboo.
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I. PENDAHULUAN
Bambu merupakan tanaman yang cepat tumbuh dan merupakan jenis
tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah
pedesaan. Bambu mempunyai sifat-sifat yang sangat menguntungkan yaitu kuat,
keras, ringan, batangnya lurus dan ukurannya beragam. Batang bambu juga dapat
digunakan langsung tanpa proses yang berlebihan dan dapat digunakan untuk
berbagai keperluan.
Bambu banyak digunakan sebagai bahan bangunan,
perabotan dan peralatan rumah tangga, alat musik, bahan baku untuk kerajinan dan
secara modern sebagai bahan baku industri kertas.
Potensi tanaman bambu di Indonesia cukup besar, baik dari segi jenis
maupun jumlah produksi.Dari segi jenis dikenal ada 10 genus dengan kurang lebih
125 jenis bambu (Berlian dan Rahayu, 1995). Dari segi jumlah produksi bambu
yang sebenarnya di Indonesia belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan
cukup besar.
Bambu jenis Apus merupakan bambu yang cukup besar jumlah produksinya
Jenis ini banyak digunakan oleh masyarakat, namun demikian, sifat-sifat dari jenis
bambu tersebut belum banyak diketahui karena sangat terbatas informasinya.
Untuk lebih meningkatkan daya guna dari bambu-bambu tersebut, perlu dilakukan
suatu penelitian yang lebih mendalam terhadap sifat-sifat bambu tersebut seperti
halnya sifat fisika bambu.
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II. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat fisika bambu
Apus yang berasal dari dusun Cangkringan Kabupaten Sleman.
III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yakni dari bulan Oktober sampai
Desember 2005 di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan Universitas Lambung
Mangkurat Banjarbaru.
B. Alat dan Bahan
Peralatan yang digunakan adalah gergaji tangan dan parang, timbangan
analitis dan kaliper merk Mitutoyo. Bahan yang digunakan adalah bambu Apus dari
daerah Cangkringan Kabupaten Sleman.
C. Prosedur Kerja
Tanaman bambu yang digunakan sebagai bahan penelitian diambil secara
acak dan dipilih dari jenis bambu yang segar tanpa cacat dengan umur ± 3 tahun.
Dari setiap batang bambu yang akan diteliti dibagi menjadi 3 bagian yang sama
panjang sehingga didapatkan posisi pangkal, tengah dan ujung.
Kadar Air Bambu
Kadar air bambu ditentukan pada kondisi bambu segar dan kering udara.
Pembuatan contoh uji dilaksanakan pada saat kondisi bambu masih dalam
mkeadaan segar yaitu setelah bambu ditebang dengan ukuran panjang 5 cm.
Selanjutnya contoh uji ditimbang untuk mengetahui berat basahnya (BB). Contoh
uji dikeringkan hingga mencapai kondisi kering udara. Kondisi kering udara
diketahui melalui penimbangan berat contoh uji hingga tidak mengalami perubahan
lagi atau dianggap konstan dan beratnya dinyatakan sebagai berat kering udara
(Bku). Kemudian contoh uji dimasukkan ke dalam oven pada suhu 103 ± 2 oC
hingga berat contoh uji konstan. Berat contoh uji pada kondisi ini dinayatakan
sebagai berat kering tanur (Bkt).
Perhitungan kadar air dengan rumus:

Bb - Bkt
× 100%
Bkt
Bku - Bkt
Kadar air kering udara =
× 100% Keterangan :
Bkt
Kadar air basah =

Bb = berat bambu basah
Bku = berat bambu kering udara
Bkt = berat bambu kering tanur
1. Berat Jenis Bambu
Berat jenis ditentukan berdasarkan kondisi volume basah, kering udara dan
kering tanur. Langkah awal dari pengukuran berat jenis ini adalah menyiapkan
contoh uji bambu bulat sepanjang 5 cm dan dalam kondisi segar dan bejana berisi
air, kemudian bejana tersebut ditimbang dan hasil timbangan beratnya ditentukan
sebagai A gram. Contoh uji dimasukkan kedalam bejana hingga terendam
semuanya dengan tidak menyentuh dinding bejana dan tidak menimbulkan
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gelembung udara. Contoh uji dan bejana berisi air ditimbang, hasilnya adalah B
gram. Berat volume contoh uji (Vo) diperoleh dengan mengurangkan A dan B.
Contoh uji kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 103 ± 2 oC sampai
beratnya konstan. Hasil penimbangan berat ini ditentukan sebagai C gram (Bkt).
Untuk menentukan berat jenis ini dilakukan perhitungan dengan rumus :

Bj =

Bkt
Vo

Keterangan :
Bj = berat jenis berdasar volume basah
Bkt = berat contoh uji kering tanur
Vo = berat volume pada contoh uji basah
2. Perubahan Dimensi Bambu
Contoh uji yang akan diukur dimensinya diberi tanda garis terlebih dahulu
agar pengukuran dilakukan pada tempat yang sama. Dimensi bambu diukur pada
arah radial dengan menggunakan kaliper dan selanjutnya contoh uji dikeringkan
hingga kering udara, yaitu pada waktu kadar air mencapai ± 15%. Pada kondisi
kadar air kering udara dimensi contoh uji diukur kembali. Penyusutan dari kondisi
volume basah ke volume kering udara dihitung dengan rumus :

Penyusutan tebal =

rb - rku
× 100%
rb

Keterangan :
rb
= dimensi contoh uji kondisi basah
rku = dimensi contoh uji kondisi kering udara
Selanjutnya contoh uji dimasukkan ke dalam oven pada suhu 103 ± 2 oC sampai
beratnya konstan. Kemudian dilakukan pengukuran kembali dan hasil pengukuran
dinayatakan sebagai dimensi cotoh uji pada kondisi kering tanur.
Untuk
menentukan penyusutan dari kondisi volume basah ke volume kering tanur dihitung
dengan rumus :

Penyusutan tebal =

rb - rkt
× 100%
rb

Keterangan :
rb
= dimensi contoh uji kondisi basah
rkt = dimensi contoh uji kondisi kering tanur

D. Analisis Data
Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Analisis Varians
dengan spesifikasi Rancangan Acak Lengkap (RAL). Faktor-faktor yang akan diuji
pada bagian pangkal (A1), tengah (A2), dan ujung (A3). Sifat-sifat bambu yang diuji
dari parameter sifat fisika adalah kadar air segar, kadar air kering udara, berat jenis,
penyusutan tebal dari kondisi segar ke kering udara dan penyusutan tebal dari
kondisi segar ke kering tanur.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan sifat fisika bambu dilakukan terhadap kadar air segar, kadar air
kering udara, berat jenis dan penyusutan tebal dari kondisi segar ke kering udara
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dan dari kondisi segar ke kering tanur. Rekapitulasi hasil analisis sifat fisika bambu
Apus dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis sifat fisika bambu Apus
parameter

Satuan

Kadar air segar

%

Kadar air kering
udara

%

BJ

%

Penyusutan tebal
dari kondisi segar ke
kering udara

%

Penyusutan tebal
dari kondisi segar ke
kering tanur

%

Posisi
P
T
U
Rerata
P
T
U
Rerata
P
T
U
Rerata
P
T
U
Rerata
P
T
U
Rerata

Bambu Apus di
Cangkringan
125,99
98,54
69,26
77,93
12,52
11,16
10,88
11,52
0,50
0,67
0,58
0,57
7,50
13,00
14,11
11,54
8,53
14,66
14,91
12,70

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa kadar air segar pada posisi pangkal,
tengah dan ujung secara berturut-turut adalah 125,99%; 98,54% dan 69,26%.
Kadar air kering udara pada posisi pangkal, tengah dan ujung secara berturut-turut
sebesar 12,52%; 11,16% dan 109,88%. Nilai kadar air segar dan kadar air kering
udara pada bagian posisi pangkal cenderung lebih besar daripada posisi tengah
dan ujung. Hal ini dikarenakan pada bagian pangkal umumnya memiliki dinding
serabut yang lebih tebal daripada bagian ujung sehingga kemampuan mengikat air
lebih besar. Keadaan ini serupa pula degan yang dilaporkan dalam hasil penelitian
Soenardi (1988), bahwa variasi kadar air bambu dari pangkal ke bagian ujung
batang memperlihatkan kecenderungan menurun. Liese (1985) juga melaporkan
bahwa pada bambu umur 3 sampai 4 tahun bagian pangkalnya mempunyai kadar
air yang lebih tinggi daripada bagian ujungnya.
Nilai berat jenis pada posisi pangkal, tengah dan ujung bambu Apus secara
berurutan adalahi 0,50; 0,67 dan 0,58%. Pola variasi berat jenis menunjukkan
kecenderungan meningkat dari posisi pangkal ke arah ujung batang. Hal ini
dikaitkan dengan kadar air yang semakin menurun pada posisi ini. Panshin de
Zeeuw (1980) meyebutkan bahwa berat jeis berhubungan dengan tebal dinding sel.
Apabila dikaitkan dengan tebal dinding sel, maka peningkatan tebal dinding sel dari
posisi pangkal ke posisi ujung batang berbanding lurus dengan peningkatan berat
jenis. Menurut Oey Djoen Seng (1990), variasi berat jenis dipengaruhi oleh
kecepatan tumbuh dan perbedaan letak tinggi dalam batang.
Hasil penelitian untuk penyusutan tebal dari kondisi segar ke kering udara
pada posisi pangkal, tengah dan ujung adalah 7,50%; 13,00% dan 14,11%. Nilai
penyusutan tebal dari kondisi segar ke kering tanur secara berturut-turut sebesar
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8,53%; 14,66% dan 14,91%.
Dengan demikian terlihat bahwa terjadi
kecenderungan peningkatan penyusutan tebal dari posisi pangkal ke posisi ujung
batang baik utuk penyusutan tebal kondisi segar ke kering udara dan dari kondisi
segar ke kering tanur pada jenis bambu Apus. Hal ini dikarenakan adanya kaitan
dengan berat jenisnya, dimana dengan semakin tinggi berat jenisnya maka akan
mempunyai penyusutan yang besar. Demikian pula sebaliknya. Karena berat jenis
yang tinggi memiliki massa kayu yang besar sehingga jumlah air yang keluar dari
dalam kayu juga besar asalkan kandungan ekstraktif tidak menghalangi. Panshin
de Zeeuw (1980) mengemukakan bahwa penyusutan bervariasi menurut letaknya
dalam batang. Variasi ini berhubungan dengan kandungan ekstraktif dan berat jenis
pada masing-masing bagian kayu.
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa posisi bagian bambu
(pangkal, tengah dan ujung) berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air kering
udara, penyusutan tebal dari kondisi segar ke kondisi kering udara dan penyusutan
tebal dari kondisi segar ke kondisi kering tanur; sedangkan terhadap kadar air segar
dan berat jenis tidak berpengaruh secara nyata.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Nilai rata-rata kadar air segar, kadar air kering udara, berat jenis dan
penyusutan tebal dari kondisi segar ke kering udara dan dari kondisi segar ke kering
tanur pada jenis bambu Apus secara turut-turut sebesar 77,93%; 11,52%; 0,57;
11,54% dan 12,70%.
B. Saran
Untuk melengkapi penelitian ini diperlukan penelitian lanjutan yang lebih
mendalam mengenai tempat tumbuh bambu yang meliputi jenis tanah dan iklim
yang diperkirakan berpengaruh terhadap sifat-sifat bambu.
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