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RINGKASAN
SENA MAULANA. Sifat Fisis, Mekanis, dan Keawetan Oriented Strand Board
Bambu Andong dan Betung dengan Perlakuan Steam pada Strand. Dibimbing oleh
FAUZI FEBRIANTO, I NYOMAN JAYA WISTARA, dan IHAK SUMARDI.
Bambu tersedia melimpah di Indonesia dan memiliki prospek yang cerah
untuk dikembangkan. Dibandingkan kayu, laju pertumbuhan bambu jauh lebih
cepat, potensinya berlimpah, daur pendek, dan dapat ditanam pada hampir semua
jenis tanah kecuali tanah di daerah pantai. Namun, bambu juga memiliki beberapa
kelemahan, terutama jika digunakan sebagai komponen konstruksi. Diameter
bambu yang relatif tidak terlalu besar dan ukuran yang tidak seragam membuatnya
sulit untuk dimanfaatkan sebagai bambu solid. Oriented strand board (OSB)
merupakan salah satu produk panel kayu alternatif dalam mengatasi hal tersebut.
Selain itu, kadar zat ekstraktif di dalam bambu tergolong tinggi dibandingkan kayu
terutama pati dan gula-gula sederhana sehingga bambu rentan terhadap faktor
perusak. Beberapa perlakuan pendahuluan terhadap strand dilakukan untuk
mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah proses steam. Oleh karena itu tujuan
dari penelitian ini adala untuk menganalisis sifat fisis, mekanis, dan ketahanan OSB
terhadap seragan rayap tanah dan rayap kayu kering.
Penelitian ini menggunakan baku utama, yaitu bambu andong (Gigantochloa
pseudoarundinacea) dan bambu betung (Dendrocalamus asper) berumur ± 4 tahun
yang didapat dari Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Bahan baku bambu dikonversi
menjadi strand yang kemudian diberi perlakuan steam pada suhu 126 oC selama 1
jam pada tekanan 0.14 Mpa. OSB dibuat tiga lapis berukuran 30x30x0.9 cm 3
dengan kerapatan OSB yang dibuat adalah 0.7 g cm-3. Sifat anatomi dan fisis bambu
solid andong dan betung dianalisis sebelum dibuat strand. Geometri strand diukur
pada 100 sampel strand bambu yang diambil secara acak yang mengacu pada
Maloney (1993). Nilai pH dan kristlinitas strand dianalisis sebelum dan sesudah
diberi perlakuan steam. Ekstraktif bambu sebelum dan sesudah perlakuan steam
dianalisis mengacu kepada standar TAPPI. Kelarutan ekstraktif dalam alkohol
benzena mengacu pada standar TAPPI T 204 om-88. Prosedur dan perhitungan
parameter pengujian sifat fisis dan mekanis OSB mengacu pada Febrianto dan
Arinana (2012). Pengujian ketahanan OSB terhadap serangan rayap tanah mengacu
pada standar JIS K 1571-2004. Ketahanan contoh uji terhadap rayap kayu kering
dievaluasi berdasarkan standar SNI 7207-2014.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bambu andong memiliki kerapatan
yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bambu betung. Bambu solid betung
memiliki stabilitas dimensi lebih baik dibandingkan dengan bambu solid andong.
Bambu andong memiliki tipe vaskular bundle III sedangkan bambu betung tipe IV.
Gometri strand bambu andong dan betung yang digunakan telah memenuhi kriteria
strand sebagai bahan baku OSB yang baik, meskipun strand tersebut dibuat secara
manual. Perlakuan steam pada bambu andong maupun betung tidak menyebabkan
transformasi pada daerah kristalin, tetapi sedikit menurunkan derajat kristalinitas.
bambu Perlakuan steam pada strand bambu andong dan betung dapat menurunkan
kadar zat ekstraktif dan meningkatkan pH sehingga stabilitas dimensi dan kekuatan
OSB yang diproduksi lebih baik dibandingkan dengan OSB yang dibuat dari strand
tanpa perlakuan steam. Perlakuan steam merupakan proses yang relatif sederhana

dan murah untuk menghasilkan OSB bambu degnan stabilitas dimensi dan kekuatan
yang tinggi. Selain itu, perlakuan steam juga dapat meningkatkan ketahanan OSB
terhadap serangan rayap tanah dan rayap kayu kering. Stabilitas dimensi dan sifat
mekanis OSB yang dibuat dari strand bambu betung lebih baik dibandingkan
bambu andong.
Kata kunci: Bambu, Dendrocalamus asper, Gigantochloa pseudoarundinacea,
oriented strand board bambu, steam, strand

SUMMARY

SENA MAULANA. Physical, Mechanical, and Durability Properties of Andong
and Betung Bamboo Oriented Strand Board Prepared from Steam-treated Bamboo
Strands. Supervised by FAUZI FEBRIANTO, I NYOMAN JAYA WISTARA, and
IHAK SUMARDI.
Bamboo resources are abundant in Indonesia and have big potential to be
developed. Compared to wood, has fast growth rate, abundant potency, short cycle,
and adaptable to most of soil types except soil in the beach area. Due to its
advantages, bamboo has been used as raw materials for industry, construction,
furniture, household equipment, and handicrafts. However, bamboo also has some
limitations when they are used for construction material, particularly due to its
diameter. The small diameter and thin culm of bamboo made the solid bamboo
difficult to be used for panel products that generally needed a long and wide
dimensions. Composite products can be used as alternatives to increase the efficient
utilization of bamboo for structural and non-structural applications. Oriented strand
board (OSB) is one of the structural composite panels that has been used as a
substitution for plywood products. The extractive content of bamboo, particularly
the carbohydrates and sugars content is relatively higher than wood. Carbohydrates
and sugars are food sources for wood-damaging agents. Pretreatment on strands
can be applied to solve the problem, such as steam treatment. Therefore, the
objective of this study is to evaluate the properties of B-OSB with and without
steam treatment.
Two bamboo species, i.e. andong (Gigantochloa pseudoarundinacea) and
Betung (Dendrocalamus asper) were obtained from 3-year-old bamboo plantation
in Sukabumi, West Java, Indonesia. Bamboo culms without internodes were
converted into strands. The strands were treated with steam at 126 oC for 1 h under
a pressure 0.14 Mpa. Three-layer B-OSBs were made with the dimension of
30x30x0.9 cm3 and The target board density was 0.7 g cm-3. Anatomical and
physical properties of solid andong and betung bamboo were analyzed. Strand
geometry was measured using 100 strands that obtained randomly and determined
according to Maloney (1993). Crystallinity and pH of bamboo strand were analyzed
before and after steaming. The extractive content of bamboo strands before and
after steam treatment was analyzed in accordance with TAPPI standards. Samples
were extracted using alcohol-benzene solvent following the procedure of TAPPI T
204 om-88. The physical and mechanical properties of B-OSB were evaluated
according to the procedure of JIS A 5908-2003 (JIS 2003). Durability of OSB
against soil termite were evaluated according to JIS K 1571-2004. Durability of
OSB against subterranean termite were evaluated according to SNI 7207-2014.
This study showed that density of andong bamboo higher than betung
bamboo. Dimensional stability of betung solid bamboo more higher than andong
bamboo. Andong bamboo has type III vascular bundle, while betung bamboo has
type IV. The geometry of strand produced from andong and betung bamboo were
satisfactory, showing high slenderness and aspect ratio. Steam treatment of strands
significantly reduced the extractive content, and thus improved the dimensional
stability, mechanical properties, and durability of bamboo OSB from andong and
betung strands. A simple and relatively low-cost steam treatment of strands offers
a promising alternative treatment to produce bamboo OSB with superior properties.

Dimensional stability and mechanical properties of Betung OSB more better than
andong OSB.
Keywords: Bamboo, Dendrocalamus asper, Gigantochloa pseudoarundinacea,
oriented strand board bambu, steam, strand
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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Bambu tersedia melimpah di Indonesia dan memiliki prospek yang cerah
untuk dikembangkan. Menurut BPS (2016), produksi bambu di Indonesia mencapai
9 694 131 batang. Widjaya (2012) melaporkan bahwa di Indonesia terdapat 160
jenis bambu yang terdiri dari 38 jenis jenis introduksi dan 122 jenis lokal. Wilayah
dengan produksi bambu terbesar di Indonesia adalah Bali and Nusa Tenggara (6.14
juta batang) diikuti dengan Jawa (3.12 juta batang), Sumatera (0.24 juta batang),
dan sisanya (0.19 juta batang) di daerah Sulawesi (BPS 2016). Dibandingkan kayu,
bambu memiliki laju pertumbuhan jauh lebih cepat, potensinya berlimpah, daur
pendek, dan dapat ditanam pada hampir semua jenis tanah kecuali tanah di daerah
pantai serta memiliki keteguhan tarik yang sangat baik. Oleh karena itu, bambu
secara luas banyak digunakan sebagai bahan baku industri, bahan bangunan, mebel,
alat rumah tangga, dan barang kerajinan. Namun, bambu juga memiliki beberapa
kelemahan, terutama jika digunakan sebagai komponen konstruksi. Diameter
bambu yang relatif tidak terlalu besar menjadi kelemahan bambu sehingga
penggunaannya terbatas dan sulit dimanfaatkan sebagai produk panel yang
memerlukan dimensi panjang dan lebar yang besar. Selain memiliki keteguhan
belah yang rendah, variabilitas sifat fisis bambu terutama kerapatannya pada bagian
pangkal, tengah, ujung cukup besar, dan rentan terhadap serangan organisme
perusak (Febrianto et al. 2017).
Produk komposit merupakan alternatif dalam upaya peningkatan efisiensi
pemanfaatan bambu baik sebagai bahan bangunan struktural maupun non
struktural. Oriented strand board (OSB) merupakan salah satu panel komposit
struktural substitusi kayu lapis. Menurut SBA (2005) OSB adalah papan komposit
struktural yang terbuat dari bahan berupa strand memanjang, tidak lebar, dan tipis
yang disusun paralel satu sama lain secara bertumpuk dan pengorientasian strand
kayu dikempa menggunakan kempa panas. Beberapa penelitian membuktikan
bahwa sifat fisis dan mekanis OSB bambu jauh lebih baik dibandingkan OSB
berbahan kayu serta memenuhi kriteria OSB komerisal (Febrianto dan Arinana
2012; Adrin et al. 2013; Febrianto et al. 2012, 2013, 2014)
Sifat-sifat papan partikel termasuk OSB dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Maloney (1993) menyebutkan bahwa jenis kayu, berat jenis kayu, ukuran strand,
perlakuan pendahuluan, orientasi partikel, jenis dan kadar perekat, struktur lapisan,
parameter-parameter dalam pengempaan, kadair air dan kerapatan papan, serta
profil kerapatan berpengaruh terhadap sifat-sifat papan partikel yang dibuat
(Maloney 1993). Kadar zat ekstraktif di dalam bambu tergolong tinggi
dibandingkan kayu terutama pati dan gula-gula sederhana (Zhang 1995; Fatriasari
dan Hermiati 2008) sebagai sumber makanan bagi beberapa faktor perusak
sehingga bambu rentan terhadap faktor perusak tersebut (bubuk kayu kering, rayap
dan jamur) (Febrianto et al. 2013). Beberapa perlakuan pendahuluan terhadap
strand dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah proses steam.
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Secara konvensional perlakuan steam biasa dilakukan untuk memfasilitasi
bambu solid agar dapat dilenturkan ke bentuk yang dikehendaki. Proses steam ini
juga memperbaiki ketahanan bambu terhadap serangan faktor perusak (Liese 1987).
Selain itu, gula-gula bebas pada bahan berkayu dapat dikonversi menjadi furan
intermediet yang selanjutnya dapat dikonversi lagi menjadi resin furan selama
proses steam yang dapat meningkatkan sifat-sifat papan yang dihasilkan (Rowell et
al. 2002). Perlakuan steam pada strand terhadap kayu sentang (Melia excelsa)
terbukti dapat memperbaiki sifat-sifat OSB yang dihasilkan (Iswanto et al. 2010).
Penelitian lain mengenai OSB bambu dialakukan oleh Febrianto et al. (2015)
dengan perlakuan steam pada strand yang direkat dengan perekat isocyanat (MDI).
Namun, perekat MDI tergolong ke dalam perekat yang mahal. Penelitian
menggunakan perekat yang lebih murah dilakukan menggunakan perekat fenol
formaldehida (PF), tetapi dibutuhkan konsentrasi yang tinggi (Febrianto dan
Arinana 2012). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sifat-sifat strand untuk
meningkatkan kualitas OSB yang direkat dengan PF perlu dilakukan. Namun,
penelitian mengenai pengaruh dari proses steam terhadap sifat-sifat OSB yang
direkat dengan perekat fenol formaldehida (PF) belum pernah dilaporkan.
Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana sifat dasar dari andong dan betung?
2. Apakah proses steam berpengaruh pada kadar ekstraktif strand, nilai pH,
dan kristalinitas strand bambu andong dan betung?
3. Apakah proses steam berpengaruh terhadap sifat fisis, mekanis, dan
ketahanan OSB bambu andong dan betung terhadap rayap?
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menganalisis sifat dasar pada bambu andong dan betung sebagai bahan
baku.
2. Mengkaji perubahan kadar ekstraktif, nilai pH, dan kristalinitas sebelum
serta sesudah dilakukan proses steam
3. Menganalisis sifat fisis, mekanis, dan ketahanan OSB bambu terhadap
serangan rayap.
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan
perlakuan pendahuluan pada strand dalam meningkatkan kualitas OSB dengan cara
yang relatif murah dan mudah, yaitu dengan perlakuan steam pada strand bambu.
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2 TINJAUAN PUSTAKA
Sifat Dasar Bambu
Bambu merupakan bahan baku yang prospek untuk dikembangkan. Widjaya
(2012) melaporkan bahwa terdapat 1 250 jenis bambu di dunia, 160 jenis di
antaranya terdapat di Indonesia dan 122 jenis merupakan endemik Indonesia.
Ketersediaan bambu cukup melimpah karena bambu dapat tumbuh hampir di semua
jenis tanah, kecuali tanah pantai (Febrianto et al. 2017). Menurut BPS (2016),
produksi bambu di Indonesia tahun 2016 mencapai 12 060 632 batang. Pulau
dengan produksi bambu paling besar adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara
sebanyak 6.14 juta batang (63.38%) diikuti oleh Pulau Jawa sebanyak 3.12 juta
batang (32.21%), Pulau Sumatera sebanyak 0.24 juta batang (2.50%), sedangkan
sisanya sebanyak 0.19 juta batang (1.91%) diproduksi di Pulau Sulawesi (BPS
2016). Bambu memiliki laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan
kayu. Bambu umumnya dapat dipanen pada umur 3-5 tahun. Hal ini membuat
bambu banyak diminati dan dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi.
Menurut Sutardi et al. (2015) bambu hitam (Gigantochloa atroviolacea
Widjaja) memiliki panjang 12–13 m dengan diameter pada bagian pangkal 8–9 cm
dan bagian ujung sekitar 4–5 cm. Ikatan pembuluh bambu hitam termasuk tipe III
dan IV. Diameter pembuluh metaxilem dan floem berkisar 317.15 dan 152.34 µm,
panjang pembuluh metaksilem dan floem berkisar 1 174.78 dan 874.18 µm.
Panjang serat, diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding serat berturut 3
699 mm, 31.39, 29.34, dan 2.18 µm. Nilai kadar holoselulosa, alfaselulosa, lignin,
dan hemiselulosa bambu hitam berturut-turut 63.32, 42.32, 32.35, dan 21.00%.
Nilai kelarutan zat ekstraktif dalam alkohol benzena, ekstraktif dalam air dingin,
ekstraktif dalam air panas, ekstraktif dalam NaOH 1% berturut turut 2.24, 3.41, 5.14,
dan 17.42%. Tabel berikut menunjukkan sifat mekanis dari bambu hitam. Bambu
tutul (Bambusa maculate) memiliki panjang lebih dari 13 m dengan diameter 8–9
cm, sekitar 20 ruas. Ikatan pembuluh bambu tutul termasuk tipe III dan IV.
Diameter pembuluh metaxilem dan floem berkisar 159.91 dan 150.37 µm, panjang
pembuluh metaksilem dan floem berkisar 1 177.29 dan 900.73 µm. Panjang serat,
diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding serat berturut 3 643 mm, 33.69,
26.87, dan 2.27 µm. Nilai kadar holoselulosa, alfaselulosa, lignin, dan hemiselulosa
bambu hitam berturut-turut 63.32, 46.36, 36.35, dan 27.00%. Nilai kelarutan zat
ekstraktif dalam alkohol benzena, ekstraktif dalam air dingin, ekstraktif dalam air
panas, ekstraktif dalam NaOH 1% berturut turut 3.68, 1.05, 6.54, dan 19.52%.
Menurut Sutardi et al. (2015) bambu apus (G. apus (Schutz) Kurz.)
memiliki panjang 11-14 m dengan diameter pada bagian pangkal 7.5 cm dan bagian
ujung sekitar 6.1 cm. Ikatan pembuluh bambu apus termasuk tipe III dan IV.
Diameter pembuluh metaxilem dan floem berkisar 206.66 dan 118.29 µm, panjang
pembuluh metaksilem dan floem berkisar 1 006.73 dan 786.20 µm. Panjang serat,
diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding serat berturut 3 641 mm, 27.86,
22.56, dan 2.31 µm. Nilai kadar selulosa dan lignin bambu apus berturut-turut 61.29
dan 31.45%. Nilai kelarutan zat ekstraktif dalam alkohol benzena, ekstraktif dalam
air dingin, ekstraktif dalam air panas, ekstraktif dalam NaOH 1% berturut turut 1.82,
3.60, 5.19, dan 17.75%. Bambu andong (G. pseudoarundinaceae (Steudel)
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Widjaja) memiliki panjang 17-22 m dengan diameter pada bagian pangkal 13.4 cm
dan bagian ujung sekitar 5.3 cm. Ikatan pembuluh bambu andong termasuk tipe III
dan IV. Panjang serat, diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding serat
berturut 3 509 mm, 34.41, 29.24, dan 2.58 µm. Nilai kadar selulosa dan lignin
bambu andong berturut-turut 59.58 dan 31.42%. Nilai kelarutan zat ekstraktif dalam
alkohol benzena, ekstraktif dalam air dingin, ekstraktif dalam air panas, ekstraktif
dalam NaOH 1% berturut turut 2.73, 2.50, 3.74, dan 18.43%.
Berdasarkan Sutardi et al. (2015) bambu mayan (G. robusa Kurz.) memiliki
panjang 13.90-16.80 m dengan diameter pada bagian pangkal 13 cm dan bagian
ujung sekitar 4-5 cm. Ikatan pembuluh bambu mayan termasuk tipe III dan IV.
Panjang serat, diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding serat berturut 3
467 mm, 27.04, 22.40, dan 2.32 µm. Nilai kadar selulosa dan lignin bambu mayan
berturut-turut 57.55 dan 31.66%. Nilai kelarutan zat ekstraktif dalam alkohol
benzena, ekstraktif dalam air dingin, ekstraktif dalam air panas, ekstraktif dalam
NaOH 1% berturut turut 3.24, 6.68, 9.63, 23.95%. Bambu betung (Dendrocalamus
asper Backer) memiliki panjang 14.5-16.5 m dengan diameter pada bagian pangkal
20 cm. Ikatan pembuluh bambu betung termasuk tipe III dan IV. Panjang serat,
diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding serat berturut 3 947 mm, 33.84,
29.10, dan 2.37 µm. Nilai kadar selulosa dan lignin bambu betung berturut-turut
55.10 dan 32.35%. Nilai kelarutan zat ekstraktif dalam alkohol benzena, ekstraktif
dalam air dingin, ekstraktif dalam air panas, ekstraktif dalam NaOH 1% berturut
turut 3.24, 2.15, 3.91, 19.12%. Bambu ampel (B. vulgaris) memiliki panjang 10.012.3 m dengan diameter pada bagian pangkal 7-8.4 cm dan bagian ujung 0.3-0.7
cm. Ikatan pembuluh bambu ampel termasuk tipe III dan IV. Nilai kadar selulosa
dan lignin bambu ampel berturut-turut 44.79 dan 28.01%. Nilai kelarutan zat
ekstraktif dalam alkohol benzena, ekstraktif dalam air dingin, ekstraktif dalam air
panas, ekstraktif dalam NaOH 1% berturut turut 4.32, 2.25, 9.16, dan 31.19%.
Bambu ater (G. atter) memiliki panjang 9.0-15 m dengan diameter pada bagian
pangkal 5.4-8.7 cm dan bagian ujung 4.2-6.1 cm. Ikatan pembuluh bambu ater
termasuk tipe III dan IV. Panjang serat, bambu ater berkisar 4 322 mm. Nilai kadar
selulosa dan lignin bambu ater berturut-turut 44.29 dan 36.08%. Nilai kelarutan zat
ekstraktif dalam alkohol benzena, ekstraktif dalam air dingin, ekstraktif dalam air
panas, ekstraktif dalam NaOH 1% berturut turut 3.95, 8.17, 11.39, dan 26.60%.
Menurut Sutardi et al. (2015) bambu duri (B. blumeana Bl. Ex Schult. F.)
memiliki panjang 18-21.50 m dengan diameter pada bagian pangkal 16.5-24.5.
Ikatan pembuluh bambu duri termasuk tipe III dan IV. Panjang serat, bambu duri
berkisar 3 574 mm. Nilai kadar selulosa dan lignin bambu duri berturut-turut 47.81
dan 24.43%. Nilai kelarutan zat ekstraktif dalam alkohol benzena, ekstraktif dalam
air dingin, ekstraktif dalam air panas, ekstraktif dalam NaOH 1% berturut turut 9.68,
11.39, 13.96, dan 29.62%. Bambu temen (G. verticillata Munro) memiliki panjang
9.5-11 m dengan diameter pada bagian pangkal 28-34.5. Ikatan pembuluh bambu
temen termasuk tipe III dan IV. Nilai kadar selulosa dan lignin bambu temen
berturut-turut 47.81 dan 24.43%. Nilai kelarutan zat ekstraktif dalam alkohol
benzena, ekstraktif dalam air dingin, ekstraktif dalam air panas, ekstraktif dalam
NaOH 1% berturut turut 9.68, 11.39, 13.96, dan 29.62%. Tabel 1 menunjukkan sifat
mekanis beberapa jenis bambu yang biasa dimanfaatkan di Indonesia.
Tabel 1 Sifat Mekanis Beberapa Jenis Bambu
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Jenis bambu

MOE

Parameter (kg cm-2)
MOR
Tekan //
278
333
263
237
145
349
186
210
125
101

Tarik //

Hitam
85 170
329
1 660
Tutul
63 631
218
2 160
Apus
60 126
na
713
Andong
25 490
304
3 057
Mayan
35 948
207
2 488
Betung
86 550
261
3 471
Ampel
33 540
312
1 474
Ater
60 779
45
1 694
Duri
19 909
168
620
Temen
334
438
59
Keterangan: na=not available
Sumber: Sutardi et al. (2015), Nugroho et al. (2013), Rochman et al. (2006)
Pemanfaatan Bambu
Bambu memiliki sifat mekanis yang sangat baik sehingga biasanya
dimanfaatkan sebagai bahan struktural. Lugt et al. (2006) dan Nurdiah (2016)
menyatakan bahwa bambu berpotensi sebagai biomaterial untuk komponen
bangunan sebagai substitusi dan kompetitor dari material lain seperti kayu, besi,
dan baja ringan. Selain tergolong cepat tumbuh dan ramah lingkungan, bambu
memilki nilai tekanan sejajar, geser sejajar, dan lentur sejajar serat lebih tinggi
dibandingkan kayu (Rao 2014; Raj & Agarwal 2014; Acma 2017). Dibandingkan
dengan kayu, bambu memiliki bobot yang lebih ringan dan memiliki kekuatan
tinggi sehingga cocok dan potensial untuk diaplikasikan sebagai komponen
struktural (Sharma et al. 2014; Dixon dan Gibson 2014; Ganiron 2014). Pernyataan
tersebut didukung oleh Febrianto et al. (2017) yang melaporkan bahwa bambu
memiliki beberapa keunggulan dalam pemanfaatannya terutama sebagai bahan
bangunan bambu memiliki beberapa keunggulan antara lain harganya murah,
batangnya kuat, ulet, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, mudah
dikerjakan, dan ringan sehingga mudah diangkut. Namun, pemanfaatan bambu
sebagai komponen struktural masih terbatas oleh diameter bambu yang relatif kecil.
Adopsi teknologi untuk memanfaatkan bambu sebagai bahan baku
konstruksi substitusi kayu solid menjadi sangat penting agar pemanfaatan bambu
dapat lebih efisien dan diterima masyarakat secara luas. Penelitian mengenai bambu
sebagai produk komposit sudah dilakukan. Bambu komposit cenderung memiliki
stabilitas dimensi yang tinggi (Zhang et al. 2017). Asmah et al. (2016) melaporkan
bahwa laminated bamboo lumber (LBL) merupakan pendekatan teknologi
sederhana untuk mendapatkan material dengan sifat-sifat yang baik. Penelitian
Sinha et al. (2014) dan Mahdavi et al. (2011) menunjukkan bahwa LBL memiliki
sifat mekanis yang baik dibandingkan dengan kayu dan dapat menjadi substitusi
kayu sebagai komponen struktural. Anoyke et al. (2016) memproduksi bamboo
laminated timber (BLT). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BLT memiliki
sifat mekanis yang superior. Penellum et al. (2018) menunjukkan bahwa
berdasarkan sifat-sifatnya bambu memiliki potensi yang besar untuk dijadikan
bambu laminasi. Rahman et al. (2017) membuktikan bahwa sifat mekanis bambu
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komposit dengan coating dapat diaplikasikan untuk aplikasi struktural. Verma dan
Chariar (2012) melaporkan bahwa bambu laminasi terbuat dari bambu yang direkat
dengan perekat epoxy memiliki sifat mekanis yang tinggi dengan nilai yang
comparable dengan kayu jati. Valarelli et al. (2014) melakukan penelitian
mengenai papan partikel menggunakan limbah bambu dengan perekat berbasis urea.
Penelitian lain mengenai papan partikel dari limbah bambu dilakukan oleh Alam et
al. (2015) yang melaporkan bahwa papan partikel yang dibuat memenuhi American
National Standard ANSI A208.1. Flores et al. (2011) melakukan penelitian terkait
papan partikel bambu pada berbagai tekanan. Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa ukuran partikel dan tekanan berpengaruh secara signfikan terhadap sifatsifat papan partikel bambu.
Uraian mengenai pemanfaatan bambu menunjukkan bahwa bambu sangat
berpotensi untuk dikembangkan. Hal tersebut dapat dilihat dari ketersediaan
maupun sifat-sifat dari produk turunan yang dihasilkan. Produk komposit lain yang
prospek untuk dikembangkan dari bambu adalah OSB. Bambu memiliki kekuatan
tarik yang sangat tinggi, tetapi keteguhan belah yang sangat rendah (Febrianto et al.
2017). Oleh karena itu, pembuatan OSB akan lebih efisien karena kelemahan
tersebut akan sangat menguntungkan dalam pembuatan strand sebagai bahan baku
OSB.
Oriented Strand Board Bambu
Pembuatan OSB dari bambu sudah banyak dilaporkan oleh beberapa peneliti.
Sumardi et al. (2007) melakukan penelitian terkait pengaruh dari panjang strand
(20, 40, 60, dan 80 mm) dan struktur lapisan OSB bambu. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa panjang strand dan struktur lapisan berpengaruh terhadap nilai
lentur OSB bambu. Penelitian lain mengenai panjang strand dilakukan oleh
Febrianto et al. (2012). Penelitian tersebut mengevaluasi sifat-sifat OSB bambu
dengan bahan baku strand bervariasi (50, 60, 70 mm). Penelitian tersebut
membuktikan bahwa strand dengan panjang 70 mm lebih baik dibandingkan
dengan 50 dan 60 mm. OSB bambu memiliki prospek yang cerah untuk
dikembangkan. Febrianto et al. (2015) melakukan penelitian pengaruh jenis bambu
dan kadar perekat terhadap sifat-sifat OSB bambu dengan komposisi layer 1:2:1.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa OSB yang dibuat dari bambu andong dan
betung lebih baik dibandingkan dengan OSB yang dibuat dari bambu ampel. Selain
itu, seluruh OSB yang dibuat telah memenuhi standar yang ditetapkan CSA O437.0
Grade O-1, kecuali OSB bambu ampel yang dibuat dengan kadar perekat MDI 3%.
Selain memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan OSB kayu, rendemen strand
yang dihasilkan dari bambu juga lebih tinggi dibandingkan dari kayu (Iswanto et al.
2010; Febrianto et al. 2012). Ibrahim dan Febrianto (2013) melaporkan bahwa
kombinasi strand berpengaruh secara signifikan terhadap sifat-sifat OSB. Secara
alami bambu mudah diserang oleh faktor perusak rayap, bubuk kayu kering,
demikian pula OSB bambu sehingga menjadi kendala penggunaannya sebagai
produk struktural interior dan eksterior. Peningkatan keawetan OSB melalui
perendaman strand dalam larutan asetat anhidrida terbukti meningkatkan ketahanan
OSB dari rayap (Febrianto et al. 2012). Jin et al. (2016) melakukan pengawetan
pada strand dan terbukti dapat meningkatkan keawetan OSB.
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OSB bambu yang dihasilkan dari serangkaian penelitian yang telah
dipaparkan sudah memenuhi kriteria OSB komersial berdasarkan sifat fisis dan
mekanisnya. Namun OSB yang dibuat menggunakan perekat MDI yang tergolong
mahal. Uji coba menggunakan perekat yang lebih murah yaitu perekat PF dapat
mencapai kriteria tersebut, tetapi dibutuhkan konsentrasi yang tinggi (Febrianto dan
Arinana 2012). Penelitian lain terkait substitusi perekat PF terhadap MDI dilakukan
oleh Adrin et al. (2013) dengan menganalisis sifat-sifat OSB bambu pada berbagai
kombinasi perekat. Penelitian tersebut membuktikan bahwa jenis perekat
berpengaruh terhadap sifat fisis dan mekanis OSB bambu betung. Selain itu,
terbukti dalam penelitian tersebut bahwa dibutuhkan konsentrasi perekat PF yang
tinggi agar OSB yang diproduksi dapat memenuhi kriteria OSB komersial. Oleh
karena itu, diperlukan perbaikan sifat-sifat strand untuk meningkatkan kualitas
OSB yang direkat dengan PF perlu dilakukan.
Heat dan Steam Treatment
Perlakuan panas termasuk steam sudah lama diketahui dan diterapkan dalam
banyak material, salah satunya dalam meningkatkan sifat-sifat bahan
berlignoselulosa. Perlakuan panas diketahui dapat meningkatkan stabilitas dimensi
dan ketahanan kayu terhadap serangan organisme perusak. Inoue et al. (1993)
melaporkan bahwa stabilitas kayu solid meningkat dengan dilakukanya perlakuan
panas. Peningkatan stabilitas dimensi terjadi akibat berkurangnya adsorpsi air.
Rowell et al. (2002) menambahkan bahwa perlakuan steam pada temperature tinggi
menyebabkan degradasi selulosa yang berdampak penurunan sifat higroskopisitas
pada material berkayu. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian Yin et al.
(2011), yang melakukan perlakuan panas (140, 160, dan 180oC) pada kayu spruce
selama 30 menit. Perubahan yang terlihat adalah dekomposisi dinding sel yang
mulai terjadi pada suhu 140oC. Stamm et al. (1946) melaporkan bahwa nilai lentur
kayu berkurang setengahnya akibat perlakuan panas. Demikian juga dengan hasil
penelitian Kamdem et al. (2002) yang menunjukkan bahwa nilai MOE dan MOR
kayu Fagus sylvatica berturut-urut berkurang 20% dan 40% akibat perlakuan panas.
Hasil serupa ditunjukkan oleh Korkut et al. (2008) yang melaporkan bahwa nilai
MOE, MOR, dan hardness pada Scots pine berkurang sekitar 30% akibat
pemanasan pada suhu 180oC selama 10 jam. Bekhta dan Niemz (2003) melaporkan
bahwa peningkatan nilai lentur terjadi akibat perlakuan panas sampai suhu 100 oC
dan selanjutnya berangsur-angsur terjadi penurunan. Di sisi lain, banyak peneliti
yang melaporkan hal berlainan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa perlakuan
panas dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan nilai lentur kayu (Kubojima
et al. 2000; Navi dan Girardet 2000; Poncsak et al. 2006). Selain pada bahan solid,
perlakuan panas juga diterapkan pada produk komposit. Rowel et al. (1998)
menerapkan proses steam untuk meningkatkan stabilitas fiber board. Perlakuan
steam pada suhu tinggi dapat menyebabkan terbentuknya monomer furan yang
kemudian akan membentuk polimer yang dapat meningkatkan kekuatan rekat
internal pada fiber board (Rowell et al. 2002).
Perlakuan steam pada rangkaian penelitian di atas memiliki respon baik
terhadap bahan berlignoselulosa. Namun, suhu steam yang digunakan masih
tergolong tinggi. Perlakuan steam pada suhu rendah (126 oC) dilakukan oleh
Iswanto et al. (2010) dalam memproduksi OSB dari kayu sentang. Penelitian
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tersebut menunjukkan bahwa perlakuan steam dapat meningkatkan stabilitas
dimensi, kekuatan, dan juga ketahanan OSB. Penelitian lain mengenai perlakuan
steam pada suhu 126 oC dilakukan oleh Febrianto et al. (2015) dalam pembuatan
OSB dari bambu pada berbagai kadar perekat MDI. Strand yang digunakan dalam
penelitian tersebut diberi perlakuan steam terlebih dahulu. Namun, belum
dijelaskan bagaimana pengaruh dari perlakuan steam terhadap sifat-sifat dari OSB
bambu. Oleh karena itu, pengaruh perlakuan steam pada suhu rendah pada strand
dalam pembuatan OSB menggunakan perekat PF perlu ditindaklanjuti.

3 METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2016 – Juni 2017. Lokasi
penelitian bertempat di Laboratorium Biokomposit, Laboratorium Kimia Hasil
Hutan, Laboratorium Rekayasa dan Desain Bangunan Kayu Departemen Hasil
Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) Indonesia, dan Kangwon National University
(KNU), Korea Selatan.
Bahan dan Alat
Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang terdiri atas bambu andong dan
bambu betung berumur ± 4 tahun yang didapat dari Sukabumi, Jawa Barat,
Indonesia, perekat PF, bahan kimia seperti sodium klorit (NaClO2), asam asetat
(CH3COOH), asam sulfat (H2SO4), etanol, dan benzene yang digunakan untuk
analisis kimia. Peralatan yang digunakan antara lain autoclave, oven, desikator,
peralatan gelas, neraca digital, rotary blender, spray gun, cetakan berukuran 30cm
x 30cm x 0,9 cm, kain teflon ukuran 35 cm x 35 cm, hot press, plat besi, caliper
digital, dan universal testing machine (UTM).
Pengujian Sifat Dasar Bambu Solid
Struktur Anatomi Bambu
Buluh bambu solid dipotong kecil berbentuk persegi dan direndam dalam
larutan etanol 10% selama 12 jam. Potongan bambu tersebut disayat dengan
sliding mikrotom. Hasil sayatan tersebut diberi pewarna dengan larutan safranin 1%
selama 30-60 menit. Kemudian didehidrasi dengan alkohol berturutan (50, 70, dan
90%) masing-masing selama 2-3 menit. Sampel diberi pewarna larutan hijau cerah
1% selama 2-3 menit. Dilanjutkan dengan didehidrasi dengan alkohol berurutan (95
dan 99%) selama masing-masing 2-3 menit. Kemudian sampel diberi perlakuan
dengan larutan xylan berurutan (50 dan 100%) selama masing-masing 2-3 menit.
Hasilnya ditempatkan pada object glass dan dilakukan observasi menggunakan
mikroskop optik (Nikon Eclipse E600), dan image analyzer (IMT i-solution lite).
Pengukuran Panjang Serat Bambu
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Bambu solid dikonversi menjadi potongan bentuk pasahan (sliver). Pasahan
bambu dimaserasi dengan larutan Schultz (100 ml asam nitrat 35% + 6% (6 g)
potassium klorida) selama 3-4 hari. Rebus pasahan bambu tersebut pada suhu 60 °C
selama 10-20 menit lalu didehydrasi dengan alkohol berurutan (50, 70, 90, 95, dan
99.9%). Diberi pewarna dengan larutan safranin 1% selama 30 menit. Sampel
ditempatkan pada object glass. Pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop
optik (Nikon Eclipse E600) dan image analyzer (IMT i-solution lite).
Pengukuran Kristalinitas Bambu
Spesimen didifraksi menggunakan sinar-X (DIMAX 2100 V) yang
diproduksi RIGAKU di Kangwon National University (KNU). Sinar-X
menggunakan garis CuKα (λ=1.54060 Å) yang monokromatis dengan filter Ni pada
40 kV dan 40 mA.
Pengukuran Sifat Fisis Bambu
Sifat fisis bambu solid yang diukur adalah kadar air, kerapatan, dan susut.
Pengukuran kadar air bambu solid dilakukan pada kondisi segar (basah) dan kering
udara. Susut arah tangensial dan radial diukur pada kondisi basah ke kering udara,
kering udara ke kering tanur, dan basah ke kering tanur.
Pengukuran kadar air bambu solid dilakukan pada kondisi segar (basah) dan
kering udara. Prosedur pengujian kadar air adalah sebagai berikut: contoh uji dibuat
berukuran (2x2x2) cm dimodifikasi sesuai ukuran bambu berdasarkan British
Standard (BS-373). Contoh uji ditimbang untuk mendapatkan berat awalnya (BA),
kemudian dikeringudarakan selama 2 minggu sampai beratnya konstan sehingga
diperoleh berat kering udara (BKU). Setelah diperoleh berat kering udara, contoh
uji dioven pada suhu 103±2 oC selama 24 jam sampai beratnya konstan sehingga
diperoleh berat kering oven (BKO).
Prosedur pengujian berat jenis adalah sebagai berikut: Contoh uji dibuat
berukuran (2x2x2) cm3 dimodifikasi sesuai ukuran bambu berdasarkan British
Standard (BS-373). Kerapatan bambu diukur pada kondisi kerapatan dasar (berat
kering oven/volume basah), kerapatan kering udara (berat kering udara/volume
kering udara), kerapatan kering oven (berat kering oven/volume kering oven), dan
kerapatan apparent (berat basah/volume basah). Kemudian contoh uji diukur
panjang, lebar dan tebal dengan menggunakan caliper dan ditimbang untuk
mendapatkan volume basah dan kering udara dan berat basah dan berat BKO.
Contoh uji dioven pada suhu 103±2 oC selama 24 jam sampai beratnya konstan
sehingga diperoleh BKO dan volume BKO.
Prosedur pengujian penyusutan adalah sebagai berikut: contoh uji dibuat
berukuran (2x2x2) cm3 dimodifikasi sesuai ukuran bambu berdasarkan British
Standard (BS-373). Contoh uji diukur panjang (arah longitudinal), lebar (arah
tangensial) dan tebal (arah radial) dengan menggunakan kaliper sehingga diperoleh
dimensi panjang, lebar dan tebal awal. Contoh uji dikeringudarakan selama 2
minggu. Kemudian contoh uji diukur panjang (arah longitudinal), lebar (arah
tangensial) dan tebal (arah radial) dengan menggunakan kaliper sehingga diperoleh
dimensi panjang, lebar dan tebal pada kondisi kering udara. Contoh uji dioven pada
suhu 103±2 oC selama 24 jam kemudian diukur panjang (arah longitudinal), lebar
(arah tangensial) dan tebal (arah radial) menggunakan kaliper sehingga diperoleh
dimensi pada kondisi kering oven.
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Persiapan Bahan Baku dan Pembuatan OSB
Bahan baku bambu dikonversi menjadi strand dengan target dimensi strand
(70 x 25 x 0.5) mm3 yang kemudian diberi perlakuan steam pada suhu 126 oC
selama 1 jam pada tekanan 0.14 Mpa. Strand dikeringudarakan selama satu minggu
dan dioven pada suhu 60-80 oC selama 3 hari untuk mencapai kadar air (KA) di
bawah 5%. OSB dibuat tiga lapis berukuran (30 x 30 x 0.9) cm3 (panjang x lebar x
tebal) dengan perbandingan antar lapisan 1:1:1 (face:core:back). Kerapatan OSB
yang dibuat adalah 0.7 g cm-3. Perekat yang digunakan adalah fenol formaldehida
(PF) (SC=42%) dengan kadar perekat 8%. Parafin ditambahkan sebanyak 1% dari
berat kering oven strand. OSB kemudian dikempa menggunakan hot press pada
suhu 135 oC dengan tekanan spesifik 25 kg cm-2. OSB kemudian dikondisikan
selama ±14 hari.
Pengujian Geometri Strand
Geometri strand diukur pada 100 sampel strand bambu yang diambil secara
acak. Dimensi panjang, lebar dan tebal strand diukur. Slenderness Ratio (SR) dan
Aspect Ratio (AR) strand dihitung mengacu pada Maloney (1993).
Pengujian Kadar Zat Ekstraktif
Kadar ekstraktif strand bambu sebelum dan sesudah perlakuan steam
dianalisis mengacu kepada standar TAPPI. Kelarutan ekstraktif dalam alkohol
benzena mengacu pada standar TAPPI T 204 om-88 (TAPPI 1991). Kelarutan
ekstraktif dalam air panas, kelarutan ekstraktif dalam air dingin, dan kelarutan
ekstraktif dalam NaOH dievaluasi berdasarkan standar TAPPI T 207 om 88 dan
TAPPI T 212 om 88 (TAPPI 1991).
Penentuan pH
Penentuan pH dilakukan menggunakan filtrat pada pengujian kelarutan
ekstraktif dalam air panas. Filtrat pada pengujian kelarutan dalam air panas
dimasukan ke dalam beaker glass. Filtrat kemudian diuji dengan pH meter untuk
menentukan nilai pH.
Pengujian Sifat Fisis dan Mekanis OSB
Prosedur dan perhitungan parameter pengujian sifat fisis dan mekanis OSB
mengacu pada Febrianto dan Arinana (2012). Contoh uji untuk pengujian sifat fisis
dan mekanis OSB menggunakan modifikasi dari standar JIS A 5908:2003 (JSA
2003), yaitu tebal contoh uji yang dimodifikasi. Parameter sifat fisis yang diuji
adalah kerapatan, kadar air (KA), daya serap air (DSA), pengembangan tebal (PT),
dan sifat mekanis yang diuji adalah modulus of elasticity (MOE) sejajar dan tegak
lurus strand, modulus of rupture (MOR) sejajar dan tegak lurus strand, serta
internal bond (IB).
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Pengujian Ketahanan OSB
Uji ketahanan OSB terhadap rayap tanah Coptotermes curvignathus
Holmgren (JIS K 1571 – 2004)
Pengujian ketahanan terhadap rayap tanah dilakukan berdasarkan standar JIS
K 1571-2004 (JSA 2004). Contoh uji dioven pada suhu 60±2 °C selama 48 jam dan
ditimbang beratnya (W1). Kemudian contoh uji dimasukkan ke dalam pipa PVC
silinder berdiameter 8 cm dan tinggi 6 cm yang telah dilapisi dental cement setebal
5 mm pada bagian bawahnya sebanyak 150 ekor rayap pekerja dan 15 ekor rayap
prajurit. Bagian atas pipa PVC ditutup dengan alumunium foil dan diberi lubang.
Pipa PVC yang telah terisi rayap dan contoh uji disimpan dalam bak penyimpanan
selama tiga minggu dan dilakukan pengamatan setiap minggu. Setelah tiga minggu
alumunium foil dilepas dari pipa PVC, kemudian dilakukan perhitungan mortalitas
rayap. Contoh uji dibersihkan lalu dioven selama 48 jam dengan suhu 60±2 °C dan
ditimbang beratnya (W2).
Uji ketahanan contoh uji terhadap rayap kayu kering Cryptotermes
cynocephalus (SNI 7207-2014)
Pengujian ketahanan contoh uji terhadap rayap kayu kering dilakukan
berdasarkan SNI 7207-2014 (BSN 2014). Pengujian terhadap rayap kayu kering
dilakukan pada sisi atas top layer. Pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada.
Contoh uji dikeringtanurkan selama 48 jam dengan suhu 103±2 ºC, kemudian
ditimbang beratnya (W1). Pada salah satu sisi terlebar contoh uji tersebut dipasang
pipa PVC berdiameter 1.8 cm dan tinggi 3 cm secara vertikal yang bagian
pangkalnya direkatkan dengan contoh uji lilin. Sebanyak 50 ekor rayap kasta
pekerja Cryptotermes cynochephalus dimasukkan ke dalam pipa. Selanjutnya
lubang pipa di bagian atas ditutup dengan kapas. Contoh uji dan pipa yang berisi
rayap tersebut disimpan di tempat gelap selama 12 minggu dan dilakukan
pengamatan setiap minggu. Setelah 12 minggu pipa dilepas dari contoh uji
kemudian dilakukan perhitungan mortalitas rayap. Contoh uji dibersihkan lalu
dikeringtanurkan selama 48 jam dengan suhu 103±2 ºC.
Perhitungan hasil pengujian ketahanan OSB
Pernyataan hasil dinyatakan dalam persen kehilangan berat (Weight
Loss/WL) yang dihitung dengan rumus:
WL =

𝑊1−𝑊2
𝑊1

𝑥 100

Keterangan :
WL = kehilangan berat (%)
W1
= bobot kering oven contoh uji sebelum pengumpanan (g)
W2
= bobot kering oven contoh uji setelah pengumpanan (g)
mortalitas rayap dihitung dengan menggunakan rumus :
𝐷

MR = 𝑇 𝑥 100
Keterangan:
MR = mortalitas rayap (%)
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D
T

= jumlah rayap yang mati (ekor)
= jumlah rayap pekerja pada awal pengujian (ekor)

Tingkat ketahanan contoh uji dengan indikator kehilangan berat dapat ditentukan
dengan menggunakan klasifikasi pada Tabel 2.
Tabel 2 Klasifikasi ketahanan kayu terhadap rayap tanah berdasarkan penurunan
berat SNI 7207-2014
Kelas

Ketahanan

I
II
III
IV
V

Sangat Tahan
Tahan
Sedang
Tidak Tahan
Sangat Tidak Tahan

Kehilangan berat
(%)
<3.5
3.5 – 7.4
7.5 – 10.8
10.9 – 18.9
>18.9

Tabel 3 Klasifikasi ketahanan kayu terhadap rayap kayu kering berdasarkan
penurunan berat SNI 7207-2014
Kelas

Ketahanan

I
II
III
IV
V

Sangat Tahan
Tahan
Sedang
Tidak Tahan
Sangat Tidak Tahan

Kehilangan berat
(%)
<2.0
2.0 – 4.3
4.4 – 8.1
8.2 – 28.1
>28.1

Rancangan Percobaan dan Analisis Data
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
rancangan acak lengkap faktorial. Perlakuan (faktor) A jenis bambu dengan 2 taraf
(andong dan betung) dan perlakuan (faktor) B yaitu perlakuan terhadap strand
dengan 2 taraf (tanpa steam dan steam). Masing-masing perlakuan dilakukan 4
ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA), bila
terdapat perbedaan nyata dilanjutkan dengan Uji Duncan (Steel dan Torrie 1995)

4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur Anatomi Bambu
Hasil pengamatan struktur mikroskopis pada ketiga penampang menunjukkan
bahwa bambu andong (Gambar 1) memiliki vascular bundle tipe III. Vascular
bundle kedua bambu ini terdiri atas central vascular strand dan satu strand. Sheat
ruang intercellular (protoxylem) pada tipe ini umumnya lebih kecil dari tipe lainnya.
Sementara itu, bambu betung (Gambar 2) memiliki vascular bundle tipe IV.
Vascular bundle tipe ini terdiri atas central vascular dan dua strand.
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(X)

(R)

(T)

Gambar 1 Struktur anatomi bambu andong (X: penampang lintang; R: penampang
radial; dan C: penampang tangensial).

(X)

(R)

(T)

Gambar 2 Struktur anatomi bambu betung (X: penampang lintang; R: penampang
radial; dan C: penampang tangensial).
Serat strand tersebut terdapat diluar dan didalam central strand. Vascular bundle
pada bagian dasar ruas spesies bambu berumpun dengan pachymorph rhizomes
(Bambusa, Denrocalamus, Gigantochloa, Thyrostachys) kebanyakan berkombinasi
tipe IV sedangkan bagian tengah dan atasnya hanya tipe III (Grosser & Liese 1971).
Panjang Serat Bambu
Panjang serat pada bagian dalam dan luar buluh bambu andong dan betung
disajikan pada Tabel 4. Bambu andong memiliki serat yang sedikit lebih panjang
dari bambu betung. Buluh bagian dalam kedua jenis bambu memiliki serat yang
lebih panjang dari bagian luarnya. Pada buluh bambu, panjang serat bambu
meningkat dari bagian terluar ke bagian tengah bambu dan menurun kembali ke
bagian terdalam. Pada sebagian kecil bambu secara umum dijumpai panjang serat
menurun dari bagian terluar ke bagian tengah. Hal tersebut didukung oleh laporan
Grosser dan Liese (1971) bahwa panjang serat bagian dalam selalu lebih pendek
(20-40%)
Tabel 4 Panjang serat bambu andong dan betung
Panjang serat
Bambu andong
Bambu betung
2691
(319)
2339 (352)
Bagian dalam (m)
2615 (282)
2295 (287)
Bagian luar (m)
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Kristalinitas
Nilai kristalinitas merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kekuatan
dan sifat mekanis dari produk berlignoselulosa. Nilai kristalinitas bambu andong
tanpa steam, andong steam, betung tanpa steam, dan betung steam berturut-turut
77.9, 77.6, 75.4, dan 74.4% (Tabel 5). Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan
steam baik pada bambu andong maupun betung tidak mengakibatkan transformasi
pada daerah kristalin, tetapi hanya menyebabkan terjadi sedikit perubahan pada
derjat kristalinitas.
5000
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Andong steam

Betung

Betung steam
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Gambar 3 Pola difraksi XRD dari strand dengan perlakuan steam.
Tabel 5 Kristalinitas bambu andong dan betung dengan perlakuan steam
Jenis bambu
Andong
Betung

Perlakuan
Kontrol
Steam
Kontrol
Steam

Peak
21.54
21.48
21.46
21.42

Kristalinitas (%)
77.9
77.6
75.4
74.4

Sifat Fisis Bambu Solid Andong dan Betung
Sifat fisis bambu andong dan betung disajikan pada Tabel 6. Kerapatan
bambu andong lebih tinggi dibandingkan dengan kerapatan bambu betung. Nilai
kerapatan tertinggi terjadi pada kondisi apparent, diikuti kondisi kering udara,
kering oven dan kerapatan dasar.
Tabel 6 Sifat fisis dari bambu andong dan betung
Sifat fisis
Kerapatan (g cm-3):
Kerapatan dasar
Kerapatan kering udara
Kerapatan kering oven
Kerapatan apparent
Susut dari basah ke KU (%)
Tangensial
Radial

Bambu andong

Bambu betung

0.61
0.72
0.70
0.90

0.57
0.66
0.64
0.83

5.44
3.96

3.38
2.76

15
Susut dari KU ke kering tanur (%)
Tangensial
Radial
Susut dari basah ke kering tanur (%)
Tangensial
Radial
Kadar air (%)
Basah
Kering udara

1.66
1.55

2.54
2.08

6.85
5.65

5.83
5.06

48.43
6.04

46.86
7.57

Nilai susut total dari kondisi basah ke kering oven kedua jenis bambu tersebut pada
arah tangensial dan radial andong dan betung berturut-turut sebesar (6.85 dan
5.65%) dan (5.83 dan 5.06%). Tabel 6 menunjukkan bahwa susut arah tangesial
kedua jenis bambu sedikit lebih besar daripada susut arah radialnya. Kadar air basah
dan kering udara kedua jenis bambu tersebut berkisar antara (48,43 dan 6.04%) dan
(46,86 dan 7.57%). Kadar air basah bambu andong sedikit lebih tinggi dari bambu
betung. Kadar air kering udara bambu betung sedikit lebih tinggi dari bambu
andong.
Geometri Strand
Strand yang dihasilkan dalam penelitian ini tergolong baik. Hal tersebut
dapat dilihat dari nilai SR dan AR (Tabel 7). Nilai rata-rata SR baik untuk strand
andong maupun betung bernilai di atas 100 dan tergolong tinggi. Nilai SR berkisar
60-100 mengindikasikan bahwa strand tergolong sedang sampai tinggi (Febrianto
et al. 2015). Nilai SR yang tinggi menyebabkan kontak antar strand yang baik
sehingga dapat menghasilkan papan yang kuat (Maloney 1993). Kuklewski et al.
(1985) mengemukakan bahwa nilai AR yang baik minimal bernilai 3. Strand yang
dibuat dalam penelitian ini sudah memenuhi kriteria strand yang baik karena nilai
rata-ratanya lebih dari 3 (Tabel 6).

Jenis Bambu

Andong

Betung

Tabel 7 Dimensi Strand, AR, dan SR
Parameter
Min.
Max.
Average*) SD
Panjang (cm)
6.78
7.25
7.01
0.10
Lebar (cm)
2.00
2.59
2.33
0.13
Tebal (cm)
0.04
0.12
0.07
0.02
SR
58.58 178.75
113.85 29.18
AR
2.67
3.56
3.02
0.19
Panjang (cm)
6.60
8.00
6.99
0.20
Lebar (cm)
1.75
2.60
2.32
0.17
Tebal (cm)
0.04
0.14
0.06
0.02
SR
48.79 183.50
115.94 29.17
AR
2.66
4.07
3.01
0.23

Keterangan: *)Rata-rata dari 100 ulangan; SD: Standar Deviasi

Kelarutan Zat Ekstraktif
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Hasil analisis kimia zat ekstraktif bambu menunjukkan kadar zat ekstraktif
bambu baik untuk bambu andong maupun betung cenderung mengalami penurunan
dengan dilakukannya perlakuan steam (Tabel 8). Perlakuan steam dapat
menyebabkan pelonggaran pada dinding sel dan juga melunakkannya sehingga
akan berdampak juga pada penurunan kadar zat ekstraktif. Selama proses steam,
panas dan tekanan yang terjadi berdampak pada peningkatan porositas (Donohoe et
al. 2008). Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Miranda dan Wayman (1987)
bahwa steam dapat menyebabkan depolimerasi dan repolimerasi pada lignin. Hal
ini membuat ekstraktif lebih mudah keluar dari dalam bambu sehingga terjadi
penurunan kadar ekstraktif setelah dilakukannya proses steam pada strand bambu.
Tabel 8 Kelarutan zat ekstraktif bambu dengan dan tanpa perlakuan steam
Jenis perlakuan
Jenis Bambu
Jenis zat ekstraktif
Tanpa steam
Steam
Terlarut air dingin (%)
4.29±0.20 3.95±0.23
Terlarut air panas (%)
5.81±0.21 5.64±0.24
Andong
Terlarut NaOH 1% (%)
22.57±0.23 19.29±0.17
Terlarut etanol-benzena (%)
3.20±0.17 3.11±0.18
Terlarut air dingin (%)
5.63±0.24 4.62±0.47
Terlarut air panas (%)
7.64±0.20 6.45±0.02
Betung
Terlarut NaOH 1% (%)
19.43±0.14 18.51±0.03
Terlarut etanol-benzena (%)
9.09±0.17 8.89±0.17
Nilai pH Strand Bambu Andong dan Betung
Nilai pH strand bambu andong dan betung dengan dan tanpa perlakuan steam
berkisar antara 5.30 dan 6.29 (Gambar 4). Hasil analisis sidik ragam menunjukkan
bahwa jenis bambu dan perlakuan pada strand secara bersama-sama mempengaruhi
nilai pH. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa setiap jenis bambu dan
perlakuan berbeda nyata dengan jenis bambu dan perlakuan lainya. Perlakuan steam
pada kedua jenis bambu meningkatkan nilai pH strand bambu. Bambu andong
tanpa steam memiliki nilai pH terendah dan bambu andong dengan perlakuan steam
memiliki nilai pH tertinggi.
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Gambar 4 Nilai pH bambu andong dan betung dengan dan tanpa perlakuan steam.
Nilai pH kayu berkorelasi negatif dengan kadar zat ekstraktif terlarut air
panas dari bambu. Semakin tinggi kadar ekstraktif terlarut air panas maka semakin
rendah nilai pH yang diperoleh (Balaban dan Ucar 2001). Peningkatan nilai pH
akan meningkatkan kualitas perekatan perekat yang matang pada kondisi basa.
Tingkat polimerisasi dan waktu pengerasan perekat PF akan semakin cepat pada
peningkatan pH mulai dari nilai pH 8 (Pizzi et al. 2003). Proses perekatan yang
semakin baik akan menghasilkan sifat-sifat papan komposit yang lebih baik pula.
Sifat Fisis OSB Bambu Andong dan Betung
Secara umum nilai kerapatan OSB yang dihasilkan pada penelitian ini sudah
memenuhi kerapatan target sebesar 0.7 g cm-3 baik untuk OSB terbuat dari strand
bambu andong maupun betung. Nilai kerapatan OSB andong dan betung berturutturut berkisar antara 0.70-0.73 g cm-3 dan 0.71-0.72 g cm-3 (Gambar 5). Hasil
analisis keragaman (α = 0.05) menunjukkan bahwa interaksi antara jenis bambu dan
perlakuan steam tidak berpengaruh secara nyata terhadap nilai kerapatan OSB,
demikian pula halnya dengan masing-masing faktor. Gambar 6 menunjukkan nilai
KA OSB yang terbuat dari bambu andong dan betung yang telah dikondisikan pada
suhu ruang selama 2 minggu berturut-turut berkisar 9.38-10.38% dan 9.38-10.33%.
Hasil analisis keragaman (α = 0.05) menunjukkan bahwa interaksi antara jenis
bambu dan perlakuan steam tidak berpengaruh nyata terhadap nilai KA, demikian
juga masing-masing faktor secara sendiri-sendiri. Hal ini menunjukkan produk
yang dibuat memiliki KA yang homogen.
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Gambar 5 Nilai kerapatan OSB terbuat dari bambu andong dan betung dengan dan
tanpa perlakuan steam.

Gambar 6 Nilai KA OSB terbuat dari bambu andong dan betung dengan dan tanpa
perlakuan steam.
DSA dan PT merupakan faktor penting yang dapat digunakan untuk melihat
stabilitas dimensi suatu produk komposit. DSA merupakan kemampuan papan
dalam menyerap air. Hal tersebut disebabkan gaya adsorpsi yang merupakan gaya
tarik molekul air pada tempat ikatan hidrogen yang terdapat pada selulosa,
hemiselulosa dan lignin. Nilai DSA OSB andong dan betung setelah direndam
dalam air selama 24 jam berturut-turut berkisar 45.35- 46.82% dan 38.18-43.56%
(Gambar 7). Hasil analisis keragaman (α = 0.05) menunjukkan bahwa interaksi
antara faktor jenis bambu dan perlakuan steam tidak berpengaruh secara nyata
terhadap nilai DSA OSB. Namun masing-masing faktor memberikan pengaruh
yang nyata. Nilai PT OSB bambu andong dan betung setelah direndam dalam air
selama 24 jam berturut-turut berkisar antara 8.77-9.82% dan 5.91-7.50% (Gambar
8). Hasil analisis keragaman (α = 0.05) menunjukkan bahwa interaksi antara kedua
faktor jenis bambu dan perlakuan steam tidak berpengaruh secara nyata terhadap
nilai PT OSB. Akan tetapi, masing-masing faktor memberikan pengaruh yang nyata
terhadap PT OSB.
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Gambar 7 Nilai DSA OSB terbuat dari bambu andong dan betung dengan dan tanpa
perlakuan steam; huruf yang berbeda pada diagram batang menunjukkan
berbeda secara nyata; 0:faktor jenis bambu; 1:faktor perlakuan steam.

(b)
Gambar 8 Nilai PT OSB terbuat dari bambu andong dan betung dengan dan tanpa
perlakuan steam; huruf yang berbeda pada diagram batang menunjukkan
berbeda secara nyata; 0:faktor jenis bambu; 1:faktor perlakuan steam.
Perlakuan steam pada strand kedua jenis bambu andong dan betung
menurunkan nilai DSA dan PT OSB yang dihasilkan. Hilangnya zat ekstraktif yang
disebabkan perlakuan steam menyebabkan aksesibilitas OSB untuk menyerap air
menurun. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai DSA dan PT karena perekat
semakin mudah untuk berpenetrasi ke dalam strand bambu. Mudahnya penetrasi
perekat akan meningkatkan kualitas rekat antar strand sehingga air akan lebih sulit
untuk masuk. Nilai DSA dan PT OSB yang terbuat dari bambu betung lebih baik
dibandingkan OSB yang terbuat dari strand bambu andong diduga disebabkan
perbedaan struktur anatomi kedua jenis bambu. Bambu andong memiliki vascular
bundle tipe III, sedangkan vascular bundle bambu betung adalah type IV yang
memiliki kadar holoselulosa dan lignin yang relatif besar (Liese 1998). Selain itu
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lignin sebagai perekat alami pada kayu dan bersifat termoplastik akan berguna
dalam memperkuat ikatan antar serat. Hal ini akan berdampak baik terhadap papan
panel termasuk dalam stabilitas dimensi. Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan
dari sifat dasar bambu andong yang memiliki susut lebih besar dibandingkan
dengan bambu betung yang mengindikasikan bahwa bambu betung relatif lebih
stabil (Tabel 6). Ditambah lagi perbedaan kandungan zat ekstraktif kedua jenis
bambu tersebut diduga juga mempengaruhi kemapuan OSB dalam menyerap air.
Sifat Mekanis OSB Bambu Andong dan Betung
MOE menunjukkan kemampuan bahan dalam mempertahankan bentuk asli
setelah diberi pembebanan yang dapat mengubah bentuk dan ukuran benda. Nilai
rata-rata MOE sejajar serat OSB yang terbuat dari bambu andong dan betung
berturut-turut berkisar 70131-100965 kg cm-2 dan 81831-115610 kg cm-2 (Gambar
9). Nilai rata-rata MOE tegak lurus serat OSB yang terbuat dari bambu andong dan
betung berturut-turut berkisar 11407-13097 kg cm-2 dan 10662-11625 kg cm-2
(Gambar 10). Hasil analisis keragaman (α = 0.05) menunjukkan bahwa interaksi
antara jenis bambu dan perlakuan steam tidak berpengaruh secara nyata terhadap
nilai MOE baik untuk sejajar maupun tegak lurus serat. Namun, masing-masing
faktor memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai MOE sejajar dan tegak lurus
serat.

Gambar 9 Nilai MOE sejajar OSB terbuat dari bambu andong dan betung dengan
dan tanpa perlakuan steam; huruf yang berbeda pada diagram batang
menunjukkan berbeda secara nyata; 0:faktor jenis bambu; 1:faktor
perlakuan steam.
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Gambar 10 Nilai MOE tegak lurus OSB terbuat dari bambu andong dan betung
dengan dan tanpa perlakuan steam; huruf yang berbeda pada diagram
batang menunjukkan berbeda secara nyata; 0:faktor jenis bambu; 1:faktor
perlakuan steam
MOR menggambarkan kapasitas beban maksimum yang diterima oleh suatu
bahan. Nilai rata-rata MOR sejajar serat OSB yang terbuat dari bambu andong dan
betung berturut-turut berkisar 394-696 kg cm-2 dan 524-763 kg cm-2 (Gambar 11).
Hasil analisis keragaman (α = 0.05) menunjukkan masing-masing perlakuan
memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai MOR sejajar serat. Nilai rata-rata
MOR tegak lurus serat OSB yang terbuat dari bambu andong dan betung berturutturut berkisar berkisar 119-211 kg cm-2 dan 157-242 kg cm-2 (Gambar 12). Hasil
analisis keragaman (α = 0.05) menunjukkan bahwa interaksi antara faktor jenis
bambu dan jenis perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai MOR
tegak lurus serat.

Gambar 11 Nilai MOR sejajar OSB terbuat dari bambu andong dan betung dengan
dan tanpa perlakuan steam; huruf yang berbeda pada diagram batang
menunjukkan berbeda secara nyata; 0:faktor jenis bambu; 1:faktor
perlakuan steam.
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Gambar 12 Nilai MOR tegak lurus OSB terbuat dari bambu andong dan betung
dengan dan tanpa perlakuan steam; huruf yang berbeda pada diagram
batang menunjukkan berbeda secara nyata; 0:faktor jenis bambu; 1:faktor
perlakuan steam.
Jenis bambu dan perlakuan steam dapat mempengaruhi keteguhan lentur
baik untuk MOE maupun MOR. Perlakuan steam dapat menurunkan kadar
ekstraktif sehingga proses perekatan menjadi lebih baik. Menurut Maloney (1993),
ekstraktif dapat mengganggu penetrasi perekat dalam pembuatan produk komposit
sehingga akan menghasilkan sifat mekanis yang rendah. Perlakuan steam pada
strand dapat melarutkan zat ekstraktif (Tabel 8). Hal ini akan menyebabkan lebih
baiknya proses perekatan yang terjadi yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai
MOE dan MOR pada papan.
Perlakuan steam pada strand dalam pembuatan OSB cenderung
meningkatkan nilai keteguhan lentur untuk OSB andong dan betung baik itu MOE
maupun MOR untuk sejajar dan tegak lurus serat. Secara umum, OSB yang dibuat
dari strand bambu betung memiliki nilai keteguhan lentur lebih baik dibandingkan
dengan bambu andong. Hal ini diduga akibat adanya perbedaan struktur anatomi
dan kerapatan pada kedua bambu tersebut. Ukuran vaskular bundle dan panjang
serat akan berkorelasi positif terhadap nilai MOE dan tegangan proporsional (Latif
et al. 1990; Nuryatin 2012). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa bambu
andong memiliki tipe vaskular bundle III, sedangkan bambu betung memiliki tipe
vaskular bundle IV. Kerapatan kering udara bambu andong dan betung berturutturut 0.72 kg cm-3 dan 0.66 kg cm-3 (Tabel 6) sementara kerapatan OSB yang dibuat
0.7 kg cm-3. Rasio kompresi OSB yang dibuat dari strand bambu betung lebih besar
daripada rasio kompresi OSB yang terbuat dari strand bambu andong sehingga
berakibat pada lebih tingginya nilai keteguhan lentur OSB yang terbuat dari strand
bambu betung dibandingkan dengan bambu andong. Hal ini sesuai dengan
penelitian Sumardi et al. (2006) yang mengevaluasi hubungan antara rasio
kompresi dan keteguhan lentur OSB dari bambu moso.
Keteguhan rekat internal (IB) merupakan kekuatan tarik tegak lurus
permukaan panel dan merupakan ukuran terbaik kualitas papan. Nilai rata-rata IB
OSB yang terbuat dari strand bambu andong dan betung berturut-turut berkisar
antara 4.01-5.62 kg cm-2 dan 3.89-4.73 kg cm-2 (Gambar 13). Hasil analisis
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keragaman (α = 0.05) menunjukkan bahwa interaksi antara jenis bambu dan
perlakuan steam tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai nilai IB OSB.
Namun, masing-masing dari faktor memberikan pengaruh yang nyata terhadap IB
OSB.

Gambar 13 Nilai IB OSB terbuat dari bambu andong dan betung dengan dan tanpa
perlakuan steam; huruf yang berbeda pada diagram batang menunjukkan
berbeda secara nyata; 0:faktor jenis bambu; 1:faktor perlakuan steam
Respon perlakuan steam pada strand meningkatkan nilai IB baik untuk OSB
yang terbuat dari bambu andong maupun bambu betung. Perlakuan steam dapat
merubah gula bebas pada kayu menjadi furan intermediate dan selanjutnya dirubah
menjadi furan resin yang menyebabkan peningkatan kekuatan dan stabilisasi
dimensi produk yang dihasilkan (Rowell et al. 2002). Selain itu perlakuan steam
juga meningkatkan pH dari strand sehingga proses perekatan akan berlangsung
lebih baik (Gambar 5). Perlakuan steam pada strand berhasil mengurangi jumlah
zat ekstraktif (Tabel 8). Zat ekstraktif sering kali menyebabkan masalah dalam
pembuatan papan partikel termasuk OSB karena dapat mengganggu proses
penetrasi perekat ke dalam partikel (Maloney 1993). Perlakuan steam dilakukan
dengan tujuan untuk menurunkan kadar zat ekstraktif sehingga perekat lebih mudah
berpenetrasi ke dalam strand dan kekuatan optimal akan tercapai. Namun,
peningkatan nilai IB OSB yang terbuat dari bambu andong relatif lebih tajam
dibandingkan dengan OSB yang terbuat dari bambu betung setelah dilakukan
proses steam. Hal ini diduga karena setelah dilakukannya proses steam lebih banyak
ekstraktif yang terlarut pada bambu andong dibandingkan dengan bambu betung.
Zat ekstraktif terlarut NaOH 1% bambu andong berkurang lebih signifikan
dibandingkan dengan pengurangan zat ektraktif yang terjadi pada bambu betung
(Tabel 8).
Ketahanan OSB terhadap Serangan Rayap
Kehilangan Berat OSB

Kehilangan berat (WL) merupakan faktor penting yang dapat digunakan
untuk melihat ketahanan OSB terhadap serangan organisme perusak. Nilai rata-rata
WL OSB terhadap serangan rayap tanah berkisar 2.63-6.46% (Gambar 14). Nilai
rata-rata WL bambu solid andong dan betung terhadap serangan rayap tanah
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berturut-turut 11.66 dan 7.61%. Hasil analisis keragaman (α = 0.05) menunjukkan
bahwa interaksi antara jenis bambu dan perlakuan steam pada strand tidak
memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai WL akibat serangan rayap tanah.
Namun, masing-masing faktor berpengaruh secara sendiri-sendiri. Nilai rata-rata
WL OSB terhadap serangan rayap kayu kering berkisar 0.27-1.91% (Gambar 15).
Nilai rata-rata WL bambu solid andong dan betung terhadap serangan rayap kayu
kering berturut-turut 11.06 dan 10.89%. Hasil analisis keragaman (α = 0.05)
menunjukkan bahwa interaksi antara jenis bambu dan perlakuan steam pada strand
memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai WL akibat serangan rayap kayu
kering.
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Gambar 14 Nilai WL akibat serangan rayap tanah; huruf yang berbeda pada
diagram batang menunjukkan berbeda secara nyata; 0:faktor jenis
bambu; 1:faktor perlakuan steam.
Tanpa steam

Steam

Kehilangan berat (%)

14
12
10
8
Kelas Awet III

6
4
2

a

a

b

a

Kelas Awet II
Kelas Awet I

0
Andong

Betung

Jenis bambu

Gambar 15 Nilai WL akibat serangan rayap kayu kering; huruf yang berbeda pada
diagram batang menunjukkan berbeda secara nyata; 0:faktor jenis
bambu; 1:faktor perlakuan steam.
Perlakuan steam pada strand dalam pembuatan OSB meningkatkan
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ketahanan OSB terhadap serangan rayap tanah dan rayap kayu kering. Perlakuan
steam akan merubah gula bebas menjadi furan intermediet yang selanjutnya akan
terbentuk furan resin (Rowell et al. 2002). Hal ini akan menyebabkan peningkatan
daya rekat antar strand. Rayap memiliki enzim yang spesifik untuk dapat mencerna
makanannya sehingga dengan terjadinya perubahan struktur gula bebas pada strand
bambu akibat proses steam juga akan meningkatkan ketahanan OSB. Selain itu,
perlakuan steam juga dapat menurunkan kadar zat ekstraktif pada bambu (Tabel 8).
Ekstraktif dapat menghalangi proses perekatan, sehingga dengan berkurangnya
kadar zat ekstraktif akan meningkatkan penetrasi perekat. Akibatnya, akan semakin
banyak perekat PF yang mengisi ruang-ruang kosong pada bambu.
Mortalitas Rayap

Nilai mortalitas rayap tanah berkisar 96.45-98.53% (Gambar 16). Nilai
mortalitas rayap kayu kering berkisar 93.00-98.00% (Gambar 17). Hasil analisis
keragaman (α = 0.05) menunjukkan bahwa interaksi antara jenis bambu dan
perlakuan steam tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai mortalitas
baik untuk rayap tanah maupun rayap kayu kering, demikian juga masing-masing
faktor secara sendiri-sendiri.
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Gambar 16 Nilai mortalitas rayap tanah.
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Gambar 17 Nilai mortalitas rayap kayu kering.
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5 SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Bambu andong memiliki kerapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan
dengan bambu betung. Bambu solid betung memiliki stabilitas dimensi lebih baik
dibandingkan dengan bambu solid andong. Bambu andong memiliki tipe vaskular
bundle III sedangkan bambu betung tipe IV. Gometri strand bambu andong dan
betung yang digunakan telah memenuhi kriteria strand sebagai bahan baku OSB
yang baik, meskipun strand tersebut dibuat secara manual. Perlakuan steam pada
bambu andong maupun betung tidak menyebabkan transformasi pada daerah
kristalin, tetapi sedikit menurunkan derajat kristalinitas bambu. Perlakuan steam
pada strand bambu andong dan betung dapat menurunkan kadar zat ekstraktif dan
meningkatkan pH sehingga stabilitas dimensi dan kekuatan OSB yang diproduksi
lebih baik dibandingkan dengan OSB yang dibuat dari strand tanpa perlakuan
steam. Perlakuan steam merupakan proses yang relatif sederhana dan murah untuk
menghasilkan OSB bambu dengan stabilitas dimensi dan kekuatan yang tinggi.
Selain itu, perlakuan steam juga dapat meningkatkan ketahanan OSB terhadap
serangan rayap tanah dan rayap kayu kering. Stabilitas dimensi dan mekanis OSB
yang dibuat dari strand bambu betung lebih baik dibandingkan bambu andong.
Saran
Pada penelitian ini telah ditemukan bahwa perlakuan steam memiliki respon
yang baik terhadap sifat-sifat OSB bambu andong dan betung. Namun, masih
terdapat perbedaan yang signifikan antara lentur sejajar dan tegak lurus. Oleh
karena itu, perlu adanya penelitian mengenai komposisi shelling ratio untuk
mengatasi hal tersebut.
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