
 
 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bambu merupakan tanaman yang sangat populer di kalangan masyarakat baik 

digunakan sebagai bahan furniture, perabot rumah tangga, dan juga sebagai bahan 

bangunan. Bambu dikelompokkan menjadi tanaman jenis rumput-rumputan yang 

sering disebut sebagai giant grass (rumput raksasa), dan secara botanis tergolong 

dalam famili Gramineae.  Bambu merupakan jenis tanaman yang sangat mudah 

ditemui, menurut Dransfield dan Widjaja (1995) jumlah bambu yang ada di 

daerah Asia Selatan dan Asia Tenggara kira-kira 80% dari keseluruhan yang ada 

di dunia. Kurang lebih terdapat 1.000 spesies bambu dalam 80 genera, sekitar 200 

spesies dari 20 genera ditemukan di Asia Tenggara. 

 

Tanaman bambu sangat mudah ditemui dimana saja, di Indonesia ditemukan di 

dataran rendah sampai pegunungan dengan ketinggian sekitar 300 m dpl.  Di 

Indonesia ditemukan sekitar 60 jenis, tetapi tidak semuanya merupakan tanaman 

asli Indonesia. Pada umumnya ditemukan ditempat-tempat terbuka dan daerahnya 

bebas dari genangan air, selain mudah ditemui bambu memiliki pertumbuhan 

yang sangat cepat di dunia yaitu dapat mencapai 60 cm per hari tergantung pada 

kondisi lingkungan dan suhu.  Batang bambu yang tegak dan kuat serta 

pertumbuhannya yang sangat cepat membuat bambu menjadi salah satu alternatif 
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sumber daya yang digunakan dalam berbagai keperluan, tidak heran pada saat ini 

bambu sering digunakan sebagai bahan bangunan. Bambu merupakan tanaman 

yang bisa meresap air dikarenakan batang bambu tersusun atas serat-serat yang 

bisa menghisap air, karena itu kita sering menemukan embung di sekitar tanaman 

bambu.   

 

Pada zaman dahulu bambu sering digunakan sebagai wadah minum, dan juga 

sebagai tempat penampungan nira, namun jika lapisan epidermis pada bambu 

terkikis maka bambu akan mengalami kebocoran karena air merembes keluar.  

Hal inilah yang melatarbelakangi pemikiran bahwa sebenarnya bambu punya 

kemampuan untuk meloloskan air, dan memiliki sifat keterhantaran hidrolik.  

Sampai saat ini potensi bambu sebagai sumber daya alam alternatif terus digali 

dan diteliti, baik dari sifat fisik, sifat mekanik, dan sifat kimia dari bambu, namun 

sejauh ini belum ada penelitian mengenai kemampuan bambu meresap dan 

menghantarkan air.   

 

Hingga saat ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang sifat hidrolik bambu 

tersebut, karena itu perlu dilakukan penelitian yang mengkaji sistem kerja dari 

bambu serta karakteristiknya berdasarkan sifat keterhantaran hidrolik.  Setiap 

jenis bambu memiliki susunan serat dan sifat yang berbeda-beda, dalam penelitian 

ini jenis bambu yang akan diteliti adalah varietas Bambu Petung.  Bambu Petung 

(Dendrocalamus asper) merupakan salah satu jenis bambu primadona, karena 

bentuknya yang besar dan sangat mudah ditemui.  Bentuknya yang besar dan 
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kokoh menjadikan bambu ini sangat sering digunakan baik untuk peralatan rumah 

tangga, furniture dan juga bahan bangunan. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Mengetahui nilai konduktivitas hidrolik Bambu Petung (Dendrocalamus 

asper) pada posisi horisontal dan vertikal pada beberapa perlakuan. 

 Mengetahui pengaruh kerapatan terhadap nilai konduktivitas hidrolik 

Bambu Petung (Dendrocalamus asper). 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Bambu merupakan tanaman yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

dan sering digunakan dalam berbagai keperluan.  Berbagai penelitian tentang 

bambu telah banyak dilakukan baik meliputi sifat fisik, sifat mekanis dan sifat 

kimia bambu, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang mengkaji sifat 

hidrolik daripada bambu tersebut, karena itu akan dilakukan penelitian yang 

mengkaji sifat dan kemampuan bambu untuk menghantarkan air.  Selain meneliti 

tentang sifat hidrolik bambu, dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian 

kerapatan bambu. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui konduktivitas hidrolik maka diharapkan penelitian ini bisa 

menambah pengetahuan bagi dunia pendidikan tentang sifat hidrolik daripada 

bambu tersebut, selain itu diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan untuk 

penelitian – penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Batasan masalah 

Penelitian ini hanya akan mengkaji karakteristik bambu berupa nilai konduktivitas 

hidrolik pada beberapa perlakuan serta kerapatannya. 

 

1.6. Hipotesis  

Hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah diduga bambu memiliki sifat 

keterhantaran hidrolik karena struktur anatominya yang mengandung serat. 

 


