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SIFAT MEKANIKA TIGA JENIS BAMBU ASAL MALUKU 
(Mechanical Properties  of  Three Species of Bamboo  

Originate From Moluccas)  

M. Loiwatu1 

ABSTRACT 

As a versatile plant, the basic properties of bamboo are various depend on some factors. 
One of  those basic properties is  mechanical or strength  properties. Strength properties of 

bamboo vary depend on external factor  such as site and species and internal factor such as 
portion of the stem (bottom, middle and top). Objective of the study was to measure strength  
properties of  three species of bamboos (Dendrocalamus asper, Schizostachyium brachycladum, 
Schyzostachyium lima) of  West Ceram’s sub-district  (Taniwel, Piru, Kairatu),  and three parts of 
stem (bottom, middle, top). Factorial experiment in split plot design was applied in the study 
with 3 replications.       

Result of the study indicated that there was significant effect of location (A) to 
compressive strength,  shearing strength and bending strength of bamboo include node or without 
node. Species of bamboo (B) was significant effect to the compressive strength and shearing 
strength of bamboo include  node, and bending strength of bamboo include node or without 
node. Portion the  culm (C) was significant effect to the compressive strength and shearing 
strength of bamboo without node.   

Keywords : bamboo, compressive strength, shearing strength, bending strength, node.    

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman bambu mempunyai banyak manfaat.  Akar bambu berfungsi sebagai 

penahan erosi atau mencegah bahaya banjir. Daun berfungsi sebagai bahan pembungkus 

dan obat-obatan.  Rebung bambu dimanfaatkan sebagai bahan makanan sebagai sayur-

sayuran. Batang bambu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, kerajinan, peralatan 

rumah tangga, bambu lapis (ply bamboo), pulp dan kertas serta peralatan seni musik, 

senjata, olahraga maupun rekreasi. Di Kecamatan Taniwel bambu pernah dimanfaatkan 

sebagai bahan baku industri sumpit (chopstick) berskala ekspor, Manuhuwa (2005).   

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat pengrajin bambu yaitu belum 

mengetahui sifat mekanik dari jenis-jenis bambu yang mereka gunakan, sedangkan sifat 

mekanik tersebut sangat menentukan kekuatan bambu, proses pengolahan dan 

pemanfaatan produk bambu yang berkualitas. Masyarakat hanya mengandalkan 

pengalaman sehari-hari. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengetahui sifat mekanika 

atau kekuatan tiga jenis bambu tersebut diatas. 
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II. METODE PENELITIAN 

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Batang bambu diambil dari 3 desa yaitu desa Buria, Marekao dan Tala, 

Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Pembuatan contoh uji dilakukan di laboratorium 

Teknologi Hasil Hutan, Jurusan Kehutanan, Unpatti sedangkan pengujian kekuatan 

bambu (sifat mekanika) dilakukan di Laboratorium  Politeknik Ambon, berlangsung dari 

Juni – Agustus 2008. 

2.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) jenis bambu yaitu  

petung (Dendrocalamus asper), sero (Schizostachyium brachycladum), dan tui 

(Schizostachyium lima). Tiga batang bambu diambil secara random dari rumpun bambu. 

Batang bambu yang dipilih adalah batang yang segar tanpa cacat.  Setiap batang bambu 

kemudian dibagi menjadi 3 bagian sehingga diperoleh bagian pangkal, tengah dan ujung. 

Dari setiap bagian pangkal, tengah dan ujung dibuat (3) tiga sampel sebagai ulangan.  

2.3. Pengujian Sifat Mekanik Bambu  

Pembuatan contoh uji dan pengujian sifat mekanika bambu berdasarkan pada 

ASTM D 143-52  yang dimodifikasi dalam penelitian Janssen (1981) dan Anonim (1985). 

2.3.1. Keteguhan Tekan Sejajar Serat  

a). Ukuran Contoh Uji  

Panjang 3  cm dan lebar 1 cm x  tebal bambu 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Contoh Uji Keteguhan Tekan Sejajar Serat 

b). Cara Kerja  

Ukur bidang tekan contoh uji 

- Contoh uji diletakkan pada bidang penumpu mesin penguji dengan cara arah serat 

tegak lurus bidang penumpu mesin 

- Dilakukan pembeban pada permukaan contoh uji dengan kecepatan penambahan 

beban  4,5 mm per menit 

1 CM 

3   CM 
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- Pengujian dihentikan setelah dicapai beban maksimum 

- Untuk menghitung keteguhan tekan sejajar serat digunakan rumus : 

2

Beban maksimum (Newton)
Keteguhan tekan =

Luas bidang tekan contoh uji (cm )
 

      

 

 

 

        

Gambar 2. Bentuk-Bentuk Pengujian Keteguhan Tekan 

2.3.2. Keteguhan Geser Sejajar Serat Buku dan Tanpa Buku  

a). Ukuran Contoh Uji  

    Panjang 6  cm dan lebar 5 cm x  tebal bamboo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 3. Contoh Uji Keteguhan Geser Dengan Buku (a) dan Tanpa Buku (b) 

 

b). Cara Kerja  

- Ukur bidang geser contoh uji, dan contoh uji dipasang pada alat uji geser 

- Pembebanan dilakukan pada contoh uji dengan kesecapatan penambahan beban  

1,27 mm per menit 

- Pembebanan dihentikan setelah dicapai beban maksimum pada contoh uji 

- Untuk menghitung keteguhan geser  sejajar serat menggunakan rumus : 
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2

Beban maksimum (Newton)
Keteguhan geser =

Luas bidang geser contoh uji (cm )  

2.3.3. Keteguhan Lengkung Dengan Buku dan Tanpa Buku  

a. Ukuran Contoh Uji  

Panjang  30  cm dan lebar 2 cm x  tebal bambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Contoh Uji Keteguhan Lengkung Dengan Buku dan Tanpa Buku 

b. Cara Kerja  

- Ukur lebar dan tebal contoh uji 

- Contoh uji diletakkan diatas dua buah tiang penyangga dengan jarak bentang        

28 cm. 

- Contoh uji ini dilakukan mendatar dengan bagian kulit bambu disebelah atas. 

- Pembebanan dilakukan di bagian tengah contoh uji dengan kecepatan  

penambahan beban 4,0 mm per menit 

- Pembebanan dihentikan setelah dicapai beban maksimum 

- Untuk menghitung keteguhan lengkung statik digunakan rumus  : 

2

3PL
Keteguhan lengkung =

2bh
 

Keterangan  : P   = Beban maksimum (Newton) 

L  = Bentangan  bebas (cm) 

b  = Lebar contoh uji (cm)       

h  = Tebal contoh uji (cm) 
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Gambar 5. Bentuk-Bentuk Pengujian Keteguhan Lengkung 

 

2.4. Analisis Data 

Analisis statisik yang digunakan yaitu analisis keragaman dengan spesifikasi 

Rancangan Acak Lengkap dalam Split Plot, (Gasperz, 1991). Sifat mekanika bambu yang 

diuji terdiri dari keteguhan tekan, keteguhan geser dan keteguhan lengkung dengan buku 

dan tanpa buku. Model matematisnya sebagai berikut : 

Yijk = µ + Ai + Bj + Ck + (AB)ij + (AC)ik + (BC)jk + (ABC)ijk + ∑ijk   

Keterangan : 

Yijk         =  Nilai pengamatan  

µ  = Nilai rata-rata  

Ai  = Pengaruh faktor A 

Bj  = Pengaruh faktor B 

Ck  = Pengaruh faktor C 

(AB)ij  = Pengaruh interaksi faktor A dan B 

(AC)ik  = Pengaruh interaksi faktor A dan C 

(BC)jk  = Pengaruh interaksi faktor B dan C 

        (ABC)ijk   = Pengaruh interaksi faktor A, B dan C 

∑ijk = Galat percobaan 

Variabel lanjutan dari ketiga faktor tersebut adalah : 

A. Faktor Tempat Tumbuh yaitu Kecamatan Taniwel (desa Buria), Kecamatan Piru 

(desa Morekau) dan Kecamatan Kairatu (desa Tala) 

B. Faktor jenis bambu yaitu bambu Petung (Dendrocalamus asper), bambu Apus atau 

Sero (Schizostachyum brachycladum) dan Bambu Tui (Schizostachyum lima). 

C. Faktor bagian  batang bambu yaitu  bagian pangkal (P), tengah (T) dan ujung (U).  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Sifat Mekanika Kayu Bambu menurut Tempat Tumbuh 

Rata-rata sifat mekanika bambu menurut tempat tumbuh (a1= Buria, a2 = 

Morekao dan a3 = Tala) dan hasil analisis keragamannya disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Sifat Mekanika Bambu Menurut Tempat Tumbuh  

SIFAT MAKANIKA Hub 
Tempat Tumbuh (lokasi) 

KETERANGAN 
BURIA MOREKAO TALA 

Tekan ** 6298.91 6630.17 6221.99 M  B  T 

Geser Buku ** 606.45 721.18 612.55 M  T  B 

Geser Tanpa Buku ** 825.28 849.12 787.17 M  B  T 

Lengkung Buku ** 13359.15 12452.09 12061.39 B  M  T 

Lenkung Tanpa Buku ** 17161.48 16389.66 14039.13 B  M  T 

Keterangan :   ** = sangat nyata; B = Buria;   M = Morekao dan  T = Tala 

Keteguhan lengkung dengan buku (13359.15 N/Cm2) dan tanpa buku (17161.78 

N/Cm2) bambu asal Buria lebih besar dari Morekao (12452.09 N/Cm2; 16389.66 N/Cm2) 

dan Tala (12061.39 N/Cm2; 14039.13 N/Cm2) disebabkan tebal dinding sel Buria lebih 

besar. Menurut Manuhuwa dan Loiwatu (2008), makin besar tebal dinding sel maka berat 

jenis dan kekuatan bambu makin meningkat. Selanjutnya dikatakan bahwa kekuatan 

bambu  dapat dilihat dengan adanya variasi  pada berat jenis basah (0.62) dan kering 

udara (0.70) bambu asal Buria lebih besar dari Morekao (0.61; 0.67) dan Tala (0.56; 

0.61), yang  disebabkan oleh tebal dinding sel serat (0.91 mikron) lebih besar dari 

Morekao (0.76 mikron) dan Tala (0.80 mikron).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.   Perbandingan Bambu Atas  Dasar Tempat Tumbuh Menurut  
Keteguhan Tekan, Keteguhan Geser Buku dan Tanpa Buku 
(N/cm2) serta Keteguhan Lengkung  Buku dan Tanpa Buku 
(N/cm2)  

Keterangan : Tekan, Lengkung Buku dan Tanpa Buku  dikalikan 1/10 

 

Kekuatan tekan (6630.17 N/Cm2), geser dengan buku (721.18 N/Cm2) dan tanpa 

buku bambu (849.12 N/Cm2) asal Morekao lebih besar dari Tala (6221.99 N/Cm2; 612.55 
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N/Cm2; 787.17 N/Cm2) dan Buria (6298.91 N/Cm2; 606.45 N/Cm2; 825.28 N/Cm2.  Hal ini 

disebabkan karena kekuatan bambu sangat berkaitan dengan berat jenis,  penyusutan 

dan jumlah serat. Manuhuwa dan Loiwatu (2008), menyatakan bahwa berat jenis kering 

oven (0.89) dan jumlah sel serat (62.66%) bambu asal Morekao lebih besar daripada Tala 

(0.64; 29.99%) dan Buria (0.73; 32.31%).  Makin besar berat jenis maka penyusutan dan 

kekuatan bambu meningkat.  

3.2. Sifat Mekanika Kayu Bambu menurut Jenis (faktor B) 

Rata-Rata  sifat mekanika bambu menurut jenis (b1= Petung, b2 = Sero dan b3 = 

Tui dan hasil analisis keragamannya disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Sifat Mekanika Bambu Menurut Jenis 

SIFAT MEKANIKA  Hub 
JENIS BAMBU 

KETERANGAN 
PETUNG SERO TUI 

Tekan ** 7129.48 6707.71 5313.87 P  S  T 
Geser Dengan Buku ** 706.51 579.58 654.09 P  T  S 

Geser Tanpa Buku tn 804.72 854.65 802.21 S  > P  > T 
Lengkung Dengan Buku ** 11966.18 12874.96 13031.49 T  S  P 
Lengkung Tanpa Buku ** 17037.28 16015.37 14537.63 P  S  T 

Keterangan : ** = sangat nyata,  tn = tidak nyata,  P = Petung;   S = Sero dan  T = Tui 

 Keteguhan tekan sejajar serat (7129.48 N/cm2), keteguhan geser dengan buku 

(706.51 N/cm2) dan lengkung tanpa buku (17037.28 N/cm2) bambu Petong lebih besar 

dibandingkan terhadap Sero (6707.71 N/cm2; 579.58 N/cm2; 16015.37 N/Cm2) dan Tui 

(5313.87 N/Cm2; 654.09 N/Cm2; 14537.63  N/Cm2). Hal ini dikarenakan bambu petong 

memiliki dinding sel yang tebal jika dibandingkan dengan bamboo sero dan tui. Menurut 

Manuhuwa dan Loiwatu (2008), tebal dinding sel (0.90 mikron) bambu Petong lebih besar 

dari Sero (0.80 mikron) dan Tui (0.77 mikron). Variasi sifat mekanika bambu berdasarkan 

jenis dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Perbandingan Bambu Atas  Dasar Jenis Menurut Keteguhan  
Tekan,Keteguhan Geser Buku dan Tanpa Buku (N/cm2)  
serta Keteguhan Lengkung  Buku dan Tanpa Buku (N/cm2)  

                       (Keterangan : Keteguhan Tekan dikalikan 1/10, Keteguhan Lengkung  
Buku dan Tanpa Buku dikalikan  1/100) 
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Keteguhan lengkung dengan buku bambu Tui (13031.49 N/Cm2) lebih besar dari 

Sero (13031.49 N/Cm2) dan Petong (11966.18 N/Cm2) karena jumlah sel serat Tui 

(33.30%) lebih banyak dari Petong (32.64%) dan Sero (29.03%), Manuhuwa dan Loiwatu 

(2008). Dengan demikian, kekuatan bambu tidak hanya ditentukan oleh tebal dinding sel 

serat (makin tebal dinding sel makin kuat bambu), tetapi juga oleh jumlah sel serat 

(makin banyak sel serat makin besar kekuatan bambu). Tidak ada faktor tunggal yang 

menentukan kekuatan bambu tetapi beberapa faktor dan interaksinya seperti tebal 

dinding sel, proporsi sel serat,  holoselulosa, alfa selulosa, berat jenis dan ada tidaknya 

buku.  Selain itu, hasil penelitian Kusumaningsih (1997), keteguhan tekan sejajar serat 

bambu petung 5749.19 N/cm2 dan keteguhan lengkung tanpa buku 13519.53 N/cm2. 

Menurut  Sutapa (1986) dan Suranto (1986),  keteguhan geser bambu apus (Gigantochloa 

apus) (830.39 N/Cm2) lebih besar dari  Petung (727.13 N/Cm2) disebabkan oleh jumlah 

sel serat Apus (52.52%) lebih banyak dari petung (44.83%).  

Bambu Petong lebih unggul dari Sero dan Tui dalam hal kekuatan (keteguhan 

tekan sejajar serat, keteguhan geser dengan buku dan tanpa buku) tetapi lebih besar 

penyusutannya, Manuhuwa dan Loiwatu (2008). Selanjutnya dikatakan, didalam 

pemanfatannya harus memperhatikan penyusutan bambu Petong yang mempengaruhi 

mutu produk bambu tersebut (pengeringan harus sesuai dengan kadar air bambu 

kesetimbangan lokasi tempat produk tersebut dipasang).  Berat jenis kering oven bambu 

Petong lebih ringan (0.69) dari Sero (0.72) dan Tui (0.86) menjadi keuntungan dari 

bambu tersebut karena lebih kuat. Dilain pihak, sel pori bambu lebih besar dari sel pori 

kayu karena itu bambu lebih sarang dari kayu. Konduktivitas panas bambu lebih rendah 

sehingga sangat baik dijadikan furnitur. Tidak heran bambu dijuluki lebih “cool” dari 

kayu. 

 Kekuatan lengkung dengan buku (13031.49 N/cm2) bambu Tui lebih besar dari 

Sero (12974.96 N/cm2) dan Petong (11966.18 N/cm2) disebabkan karena jumlah sel serat 

dan tebal dinding sel. Menurut Manuhuwa dan Loiwatu (2008), jumlah sel serat (33.30%) 

Tui lebih besar dari Sero (29.03%) dan Petong (11966.18 N/cm2).. Dengan kata lain 

kekuatan bambu tidak hanya ditentukan oleh tebal dinding sel serat tetapi juga jumlah 

sel serat. Makin besar jumlah sel serat makin besar kekuatan bambu. Berhubung bambu 

Tui memiliki kekuatan lengkung dengan buku yang lebih besar, maka bambu tersebut 

memiliki prospek masa depan yang baik walaupun tebal batang bambu tersebut lebih 

tipis dari Petong dan Sero.  

Bambu Sero memiliki  berat jenis basah (0.63) dan kering udara lebih besar dari 

bambu Petong (0.62), Manuhuwa dan Loiwatu (2008). Bambu Sero mempunyai  
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keteguhan geser tanpa buku (854.65 N/cm2), lengkung dengan buku (12874.96 N/cm2), 

lebih besar dari Petong (804.72; N/cm2; 11966.18 N/cm2). Berat jenis basah dan kering 

udara bambu Sero yang relatif lebih besar menyebabkan kekuatan geser tanpa buku dan 

lengkung buku bambu tersebut bertambah. Dengan kata lain kekuatan bambu tidak 

hanya ditentukan oleh tebal dinding sel serat, dan jumlah sel serat tetapi juga berat 

jenisnya. Pemanfaatan bambu sero tidak sebatas rakit, pagar halaman dan peralatan 

rumah tangga yang secara tradisi dipraktekkan masyarakat, namun dapat ditingkatkan 

menjadi kerajinan tangan, wallpaper, papan laminasi, bambu lapis (plybamboo) untuk 

bagian konstruksi. Menurut Manuhuwa dan Loiwatu, jumlah sel pori bambu Sero lebih 

banyak dari Tui dan Petong menyebabkan bambu Sero mudah diserang kumbang bubuk 

karena pati yang dikandung sel pori. Hasil penelitian  Sutapa (1986), berat jenis kering 

udara bambu petong sebesar 0.73, keteguhan tekan 5670.70 N/cm2, keteguhan lengkung 

dengan ruas 16402.63 N/cm2; tanpa ruas 20195 N/cm2.71; geser tanpa ruas 680.83 

N/cm2; dan geser dengan ruas 773.48 N/cm2.  Makin besar berat jenis maka makin 

meningkat pula keteguhan tekan sejajar serat seperti bambu petung (0.73; 5670.70 

N/cm2)  terhadap bambu apus (Gigantochloa apus; 0.61; 4531.92 5670.70 N/cm2) yang 

mengutip pendapat Jansen (1981) bahwa makin besar kerapatan makin besar pula 

keteguhan tekan sejajar serat.    

3.3.  Sifat Mekanika Bambu Menurut Bagian Batang (Faktor C) 

Rata-rata sifat mekanika bambu menurut bagian batang (c1= Pangkal, c2 = 

Tengah dan c3 = Ujung) dan hasil analisis keragamannya disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Rata-rata sifat Mekanika Bambu (N/cm2) Menurut Bagian Batang.  
 

SIFAT MEKANIKA 
 BAGIAN BATANG 

KETERANGAN 
 PANGKAL TENGAH UJUNG 

Tekan ** 6637.23 6501.36 6012.47 P    T   U 

Geser Dengan Buku tn 655.65 636.58 627.94 P  > T  > U 
Geser Tanpa Buku ** 886.83 801.25 773.50 P    T   U 

Lengkung Dengan Buku tn 12611.06 12557.15 12283.00 P  > T  > U 
Lengkung Tanpa Buku tn 18962.13 17093.36 16231.17 P  > T  > U 

Keterangan ** = sangat nyata,  tn = tidak nyata, P = Pangkal;   T = Tengah, U = Ujung 

 
Keteguhan tekan sejajar serat (6637.23 N/cm2), keteguhan geser dengan buku 

(655.65 N/cm2) dan tanpa buku (886.83 N/cm2) bagian Pangkal batang lebih besar dari 

Ujung (6012.47 N/cm2; 627.94 N/cm2; 773.50 N/cm2) dan Tengah (6501.36 N/cm2;  

636.58 N/cm2; 801.25 N/cm2). Variasi ini disebabkan oleh perbedaan ketebalan dinding 

sel serat bambu.  Menurut Manuhuwa dan Loiwatu (2008), tebal dinding sel serat (0.91 

mikron) bagian Pangkal batang lebih besar terhadap Ujung (0.77 mikron) dan Tengah 



Vol VII-1 

58  M. Loiwatu   
 

(0.80 mikron), yang memberikan perbedaan pada keteguhan tekan dan keteguhan geser 

bambu seperti terlihat pada Gambar  8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Perbandingan Bambu Atas Dasar Bagian Batang Menurut  
Keteguhan Tekan, Keteguhan Geser Buku dan Tanpa Buku  
(N/cm2) serta Keteguhan  Lengkung  Buku dan Tanpa Buku  
(N/cm2)  

                       (Keterangan : Keteguhan Tekan dikalikan 1/10, Keteguhan Lengkung  

Buku dan Tanpa Buku dikalikan  1/100) 

Hasil penelitian Kusumaningsih, (1997), keteguhan tekan sejajar serat 4 jenis 

bambu bagian pangkal (5338.04 N/cm2), lebih kecil daripada bagian tengah (5477.48 

N/cm2) dan ujung (5863.40 N/cm2).  Hasil peneltian Sutapa (1986), pada 3 jenis bambu 

menunjukkan bagian pangkal (5562.96 N/cm2) lebih besar darpada tengah (5404.22 

N/cm2), dan ujung (5384.61 N/cm2). Sedangkan keteguhan geser tanpa buku pangkal 

(720.22 N/cm2) lebih kecil daripada tengah (734.74 N/cm2) tetapi lebih besar daripada 

ujung (717.30 N/cm2).  Keteguhan geser dengan buku bagian pangkal (784.76 N/cm2) 

lebih kecil daripada tengah (842.77 N/cm2) tetapi lebih besar daripada ujung (746.42 

N/cm2). Perbedaan kekuatan bambu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, jenis serta 

komponen sifat dasar bambu tersebut.    

IV. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Tempat tumbuh (Faktor A) berpengaruh terhadap keteguhan tekan, keteguhan geser 

dengan buku dan tanpa buku serta keteguhan lengkung dengan buku dan tanpa buku.  

2. Jenis bambu (Faktor B) berpengaruh terhadap keteguhan tekan, keteguhan geser 

dengan buku serta keteguhan lengkung dengan buku dan tanpa buku. 

3. Bagian batang (Faktor C) berpengaruh keteguhan tekan dan keteguhan geser tanpa 

buku. 

4. Rata-rata sifat mekanika bambu pada tiga lokasi (Buria, Morekao dan Tala) adalah  

keteguhan tekan 6221.99 N/cm2 - 6630.17 N/cm2 dan keteguhan geser dengan buku 
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606.45 N/cm2 - 721.18 N/cm2 tanpa buku 786.17 N/cm2 -849.12N/cm2 dan 

keteguhan lengkung dengan buku 12061.39 N/cm2 - 13359.15 N/cm2 dan tanpa buku 

14039.13 N/cm2 - 17161.48 N/cm2. 

5. Rata-rata sifat mekanika bambu pada tiga jenis (Petung, Sero dan Tui)  adalah 

keteguhan tekan 5313.87 N/cm2 - 7129.48 N/cm2, keteguhan geser dengan buku 

579.58 N/cm2 - 706.51 N/cm2; keteguhan lengkung dengan buku 11966.18 N/cm2 -

10331.49 N/cm2 dan tanpa buku 14537.63 N/cm2 - 17037.28 N/cm2.  

6. Rata-rata sifat mekanika bambu pada tiga bagian batang (Pangkal, Tengah dan 

Ujung) adalah keteguhan tekan 6012.47 N/cm2 - 6637.23 N/cm2, keteguhan geser 

tanpa buku 773.50 N/cm2 - 886.83 N/cm2.  
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