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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Bambu sebagai bahan material alam yang relatif murah karena mudah 

didapat merupakan bahan bangunan yang kurang diperhatikan dan kurang 

dioptimalkan pemakaiannya di dunia konstruksi.  Peranannya sebagai tumbuhan 

serba guna, bambu dapat digunakan sebagai alternatif bahan konstruksi, sehingga 

peranan kayu sebagai bahan konstruksi menjadi berkurang yang akhirnya dapat 

mengurangi terjadinya penebangan hutan.  

Bambu mempunyai serat yang sejajar, sehingga kekuatannya terhadap 

gaya normal cukup baik.  Struktur bambu cukup ringan dan lentur sehingga 

mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap goyangan struktur akibat gempa.  

Bambu berbentuk pipa bersekat dalam jarak tertentu.  Disamping sifat-sifat positif 

di atas, bambu juga mempunyai kelemahan yaitu kurang kuat menahan gaya geser 

baik akibat pembebanan jangka panjang maupun jangka pendek.  Kekuatan tarik 

beberapa jenis bambu ada yang lebih tinggi dari kekuatan tarik baja, hanya saja 

umur teknis bambu jauh di bawah baja serta ketahanan terhadap cuaca merupakan 

hal yang perlu dipikirkan (Shultoni, 1983).  Dalam perkembangannya, bambu 

dapat digunakan sebagai struktur pengganti kayu maupun baja, misalnya 

penggunaan bambu sebagai rangka kuda-kuda (lihat contoh simulasi pada 

lampiran I.1) dan rangka jembatan.  Hal ini didukung oleh adanya metode 

pengawetan bambu yang bisa menambah umur bambu.  Pada penelitian-penelitian 

yang terdahulu penggunaan bambu untuk struktur rangka masih berupa bambu 

model asli dari alam yaitu berbentuk silinder, akan tetapi dalam penyambungan 

memang mengalami kendala untuk mengimbangi kekuatan bambu itu sendiri. 

Untuk mengimbangi kekuatan bambu dengan kuat tarik tinggi sedang kuat 

gesernya rendah, perlu dicari solusi agar bisa memaksimalkan kekuatan bambu 

dengan jalan menggabungkan material kayu dengan sistem komposit bambu kayu.  

Kayu Mahoni adalah alternatif sebagai kayu pengisi karena diprediksikan 
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memiliki kuat geser tinggi dan mudah mendapatkannya.  Dari hal-hal tersebut 

akan dicoba sebuah desain sambungan bambu sistem komposit bambu-kayu 

dengan perekat lem Epoxy menggunakan besi Stripplate, dan diharapkan akan 

memenuhi syarat kekuatan maupun efisiensi. 

B.  Rumusan Masalah 

Dari pertimbangan permasalahan di atas maka penelitian ini diharapkan 

akan memenuhi harapan, yaitu pemanfaatan bambu sebagai bahan bangunan yang 

memiliki kekutan sambungan cukup tinggi dengan metode sambungan komposit 

bambu Wulung dengan kayu Mahoni.  

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1). Untuk mengetahui kekuatan geser kayu Mahoni dan bambu Wulung. 

2). Untuk mengetahui kapasitas beban tarik bambu Wulung. 

3). Untuk mengetahui kapasitas beban tarik sambungan komposit bambu Wulung 

dan kayu Mahoni dengan perekat lem Epoxy.

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui kekuatan geser dan 

kekuatan tarik sambungan bambu sistem komposit bambu-kayu dengan perekat 

lem epoxy menggunakan besi Stripplate.  Selain itu juga pendekatan fungsi titik 

simpul sebagai sendi diharapkan akan terpenuhi.  Pada akhirnya manfaat dari 

penelitian ini adalah pada penggunaan bahan struktur bangunan dengan material 

bambu dapat dipakai. 
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E.  Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1). Bambu yang digunakan adalah bambu Wulung yang baru ditebang dan 

dikeringkan selama 30 hari. 

2). Sambungan titik simpul digunakan rangkaian besi Stripplate yang dirangkai 

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemiringan masing-masing batang 

yang disambung.  Ukuran besi Stripplate  adalah 3mm x 40mm. 

3).  Kayu  pengisi komposit dari jenis Mahoni. 

4).  Lem Epoxy  dengan merk Ponal. 

5).  Baut yang digunakan  berdiameter 12 mm. 

6).  Pembebanan statis. 

7).  Asumsi perletakan pada ujung-ujung berupa tumpuan sendi dan rol. 

F.  Keaslian Penelitian 

Hasil-hasil penelitian bambu sebagai bahan struktur sudah banyak 

dilakukan baik berupa struktur rangka maupun portal, tetapi penggunaan 

sambungan sistem komposit bambu kayu dengan perekat lem epoxy dan 

penyambung antar batang menggunakan bahan besi Stripplate belum pernah 

dilakukan sebelumnya. 

Pada penelitian terdahulu sebuah penelitian tentang kekuatan desak, 

kekuatan tarik dan kekuatan lentur pada bambu Ori.  Penelitian tersebut 

membandingkan kekuatan bambu dengan perendaman air tawar, pengeringan 

alamiah dan siklus rendam kering. (Mulyanto, 2002)   


