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ABSTRAK 

Penelitian tentang kuda-kuda bambu telah banyak dilakukan, akan tetapi dalam 

penyambungan mengalami kendala untuk mengimbangi kekuatan bambu itu sendiri dikarenakan 

bambu lemah terhadap gaya geser sejajar serat. Didalam kapasitas sambungan khususnya kuda 

kuda, disamping sambungan tarik pada buhul, terdapat sambungan yang khususnya di bagian 

pertemuan antara batang tarik dan batang tekan yakni sambungan takikan. Pembuatan bentuk 

sambungan takikan dipengaruhi oleh sudut kemiringan rangka kuda-kuda dikarenakan 

penggunaan jenis atapnya. Besar kecilnya sudut kemiringan tidak menjamin sambungan takikan 

dapat menerima pembebanan yang optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan 

bambu terutama pada bagian sambungan maka bambu tersebut perlu diisi. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kapasitas tekan dan pola kegagalan pada sambungan takikan 

bambu galah berpengisi dengan variasi sudut. 

Pada penelitian ini dilakukan uji pendahuluan untuk mengetahui sifat-sifat karakteristik 

bahan. Uji pendahuluan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pengujian sifat fisik maupun 

sifat mekanik bambu Galah, penguiian kuat geser bambu berpengisi, serta pengujian kuat rekat 

antar bambu galah dengan menggunakan perekat epoksi. Setelah mengetahui sifat-sifat 

karakteristik bahan, dilanjutkan dengan membuat benda uji sambungan takikan bambu galah 

berpengisi dengan variasi sudut kemiringan sambungan berturut-turut 25º, 30º, 35º, dan 40º. 

setiap variasi terdiri dari 3 (tiga) sampel benda uji. Benda uji sambungan takikan kemudian diuji 

dengan cara memberikan beban statis jangka pendek dengan menggunakan hidraulik jack 

hingga benda uji sambungan mengalami kegagalan. 

Berdasarkan hasil pengujian, kapasitas tekan rerata sambungan takikan bambu galah 

berpengisi untuk variasi sudut 25º, 30º, 35º, dan 40º adalah berturut-turut sebesar 11.09 kN, 12.47 

kN, 10.38 kN, dan 10.65 kN. Tipe kegagalan yang terjadi pada daerah sambungan takikan bambu 

galah berpengisi dengan variasi sudut diawali dengan bunyi retakan kecil hingga mendekati 

pembebanan maksimum bunyi retakan semakin besar sehingga terjadi keruntuhan geser disertai 

lepasnya rekatan sepanjang bidang muka dan ada juga yang mengalami deformasi pada daging 

bambu batang tarik. 

Kata kunci: Bambu Galah, Sambungan takikan, Kapasitas tekan.

1. PENDAHULUAN 
Bambu mempunyai kelemahan yaitu 

kurang kuat menahan gaya geser sejajar serat 

baik akibat pembebanan jangka panjang 

maupun jangka pendek. Dalam 

perkembangannya, bambu dapat digunakan 

sebagai struktur pengganti kayu maupun baja, 

misalnya penggunaan bambu sebagai rangka 

kuda-kuda, akan tetapi dalam penyambungan 

memang mengalami kendala untuk 

mengimbangi kekuatan bambu itu sendiri.  

Untuk meningkatkan kekuatan bambu 

terutama pada bagian sambungan, maka 

bambu tersebut perlu diisi, beberapa penelitian 

tentang bambu yang diisi dengan material 

telah banyak dilakukan. Dari beberapa 

penelitian tersebut, masih mengacu dan 

mencari kuat tarik dari bambu berpengisi dan 

hasilnya sudah cukup bagus. Namun didalam 

kapasitas sambungan khususnya kuda kuda, 

disamping sambungan tarik pada buhul juga 

ada sambungan yang khususnya di bagian 
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pertemuan antara batang tarik dan batang 

tekan yakni sambungan takikan. Pengujian 

pada bagian sambungan takikan bambu 

berpengisi masih jarang dilakukan karena 

proses pembuatan bentuknya yang 

membutuhkan keahlian. Bentuk sambungan 

takikan dipengaruhi oleh sudut kemiringan 

rangka kuda-kuda tergantung dari 

penggunaan jenis atapnya. Besar kecilnya 

sudut kemiringan tidak menjamin sambungan 

takikan dapat menerima kapasitas 

pembebanan yang optimal tergantung dari 

metode pembuatan dan bambu yang 

digunakan. 

Penelitian-penelitian sebelumnya 

banyak menggunakan bambu petung karena 

bambu petung berdiameter besar dan berkulit 

tebal. Disamping itu harganya cukup mahal 

sehingga jarang digunakan pada bangunan 

struktur kecil. Untuk penggunaan bangunan 

struktur kecil dipilih bambu galah. Dari segi 

ekonomis dan segi penggunaan, bambu galah 

lebih murah dan banyak digunakan karena 

tumbuh dengan cepat dan berjumlah banyak 

dalam satu rumpun jika dibandingkan dengan 

bambu petung. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini dilakukan peninjauan terhadap 

kapasitas pembebanan sambungan takikan 

bambu galah berpengisi dengan variasi sudut 

25º, 30º, 35º, dan 40º. Diharapkan nantinya 

dapat diketahui besaran kapasitas 

pembebanan sambungan takikan bambu 

galah berpengisi sehingga bisa menjadi 

rekomendasi untuk kebutuhan struktur rangka 

kuda-kuda. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
Husadani (2014), melakukan penelitian 

tentang Tinjauan Kapasitas Sambungan 

Takikan Pada Bambu Berpengisi Terhadap 

Variasi Panjang Bidang Muka (lm). Hasil dari 

penelitian ini diperoleh beban maksimum 

dengan lm 200 mm yaitu sebesar 23.89 kN. 

Pengujian serupa tentang sambungan 

takikan juga dilakukan oleh Apriliantini (2014), 

dimana peneliti melakukan penelitian tentang 

Kinerja Sambungan Takikan Bambu 

Berpengisi Pada Berbagai Variasi Kedalaman 

Takikan. Peneliti menvariasikan kedalaman 

takikan 1/5 D,1/4D, 1/3D 1/2.5D dan 1/2D. 

Hasil pengujian paling tinggi adalah pada 

kedalaman takikan 1/4D sebesar 27.68 kN. 

Penelitian Aristyawan (2014), tentang 

pemanfaatan bambu Petung sebagai pengisi 

adalah penelitian sambungan takikan pada 

pertemuan batang tarik dan batang tekan. 

Pada penelitian ini variabel yang diamati 

adalah variasi kedalaman takikan dan sudut 

sambungan sedangkan panjang bidang muka 

sambungan sama. Variasi sudut yang 

digunakan adalah 20o, 25o, 30o, 35o dan 40o. 

Beban maksimum yang mampu diterima oleh 

sambungan takikan dengan variasi sudut 

berturut-turut sebesar 23.66 kN, 30.38 kN, 

31.86 kN, 42.14 kN, 67.71 kN. 

Bambu galah 

Bambu galah dikenal denngan nama botani 

Gigantochloa atter. Bambu ater dapat tumbuh 

di dataran rendah sampai dataran tinggi 

dengan ketinggian 750 m di atas permukaan 

air laut. Kulit batang berwarna hijau sampai 

hijau gelap. Tinggi batang dapat mencapai 22 

m, panjang ruas 40-50 cm, diameter 5-10 cm, 

tebal dinding 8 mm. 

Sifat fisik bambu 

Secara anatomi dan kimiawi bambu dan 

kayu hampir sama, oleh karena itu faktor-faktor 

yang berpengaruh pada kayu juga 

berpengaruh pada sifat-sifat bambu. Faktor-

faktor tersebut antara lain kadar air dan berat 

jenis. Kadar air dalam batang bambu bervariasi 

baik memanjang maupun arah melintang. Hal 

ini tergantung pada umur, waktu penebangan 

dan jenis bambu. Berat jenis bambu 

merupakan suatu nilai perbandingan antara 

berat kering tanur bambu terhadap berat suatu 

volume air yang sama dengan volume bambu 

tersebut. Semakin besar berat jenisnya maka 

semakin kuat pula bambu tersebut. 

Sifat mekanik bambu 

a. Kuat tarik bambu 

Kuat tarik bambu adalah kekuatan bambu 

untuk menahan gaya-gaya yang berusaha 

menarik bambu tersebut. Untuk menentukan 

tegangan tarik bambu diguanakan Persamaan 

2.1. 

A

P
tr

max  (2.1) 
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b. Kuat geser bambu dan kuat geser bambu 

berpengisi 

Kuat geser bambu adalah suatu ukuran 

kekuatan bambu dalam menahan gaya-gaya 

yang membuat suatu bagian bambu tersebut 

menjadi tergelincir ataupun bergeser dari 

bagian lain yang ada di dekatnya. Kuat geser 

bambu dapat dihitung dengan Persamaan 2.2. 

  
Ag

Pmax  (2.2) 

 
c. Kuat lekat 

Kuat lekat bambu adalah besarnya 

kemampuan bambu dalam menahan gaya-

gaya yang berusaha melepas lekatan antar 

lapisan rekatan bambu. Untuk menentukan 

besarnya kuat lekat bambu digunakan 

Persamaan 2.3. 

Alkt

P
lkt max  (2.3)  

Struktur rangka kuda-kuda (Truss) 

Struktur rangka kuda-kuda (truss) terdiri 

dari beberapa batang yang berfungsi memikul 

beban atap dan termasuk beratnya sendiri. 

Struktur rangka kuda-kuda ini dihubungkan 

pada suatu joint sendi yang tidak mungkin 

adanya momen yang bekerja pada rangka 

batang tersebut. Pada setiap batang penyusun 

akan bekerja secara bersama-sama dan setiap 

batang tidak melentur karena hanya 

mengalami gaya tarik atau gaya tekan. 

 

Sambungan takikan 

Dalam Awaludin (2005), Sambungan 

takikan diperoleh dengan cara membuat 

takikan pada bagian pertemuan kayu yang 

berfungsi untuk meneruskan gaya desak. 

Sambungan gigi (nama lain sambungan 

takikan) termasuk sambungan tradisional 

dimana penyaluran gaya tidak menggunakan 

alat sambung melainkan memanfaatkan luas 

bidang kontak. Gaya tekan terfaktor pada 

bagian kayu muka dapat dihitung dengan 

Persamaan 2.4. 

�� cos� ≤ ���
������

���,��
��
��

 (2.4) 

Sambungan berpengisi 

Sambungan berpengisi merupakan 

sambungan berongga yang diisi dengan bahan 

pengisi baik menggunakan bahan pengisi 

sejenis maupun tidak sejenis. Sambungan 

berpengisi dibuat dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan menerima 

pembebanan pada sambungan tersebut. 

Dalam struktur kuda-kuda, terdapat 

sambungan yang mempertemukan antara 

batang tarik dan batang tekan. Struktur rangka 

kuda-kuda kayu menggunakan sistem 

sambungan takikan pada sambungan 

tersebut, sedangkan struktur rangka kuda-

kuda bambu menggunakan sistem sambungan 

menggunakan serabut kelapa atau bisa juga 

dengan penyangga dan gapit. Kelemahan dari 

sistem sambungan serabut kelapa dan gapit 

adalah terletak pada bahan bambunya karena 

meskipun sudah dilakukan penyambungan 

menggunakan serabut kelapa, akan tetapi kuat 

geser bambu masih kurang kuat untuk 

menerima gaya geser dikarenakan bambu 

masih dalam kondisi berongga, akibatnya 

bagian menerima gaya geser adalah bagian 

yang tidak berongga (kulit dan daging). Untuk 

itu, rongga bambu pada sambungan diisi 

dengan bahan lain yang dapat menjadi satu 

kesatuan dengan bambu, sehingga 

merupakan struktur komposit  sekalipun hanya 

setempat saja. Dengan demikian gaya yang 

disalurkan oleh baut akan dilawan secara 

komposit dan hanya sebagian kecil gaya 

menimbulkan tegangan geser pada bambu. 

 
Teori perekatan 

Perekat didefinisikan sebagai suatu 

keadaan atau kondisi ikatan dimana dua 

permukaan atau lebih menjadi satu oleh 

karena gaya-gaya pengikat antar permukaan. 

Disebabkan oleh karena cara-cara pelaburan 

perekat dalam praktek, yaitu pelaburan perekat 

dalam alur perekat, maka diperlukan langkah-

langkah pengerasan perekat dan 

pembentukan garis perekat yang kontinyu 

dalam urutan (Prayitno, 1996): Flow (aliran sisi 

dan menyamping), Transfer (perpindahan 

perekat dari sisi terlabur ke sisi tak terlabur), 

Penetration (penetrasi), Wetting (pembasahan 

kayu), Solidification (pengerasan perekat). 

Teknik perekatan 

Prayitno, (1996), Glue spread didefinisikan 

sebagai sejumlah perekat yang dilaburkan per 

kesatuan luas permukaan bahan yang akan 
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direkat. Knight (1971), bahwa glue spread 

merupakan sejumlah perekat yang dilaburkan 

pada suatu unit area atau luasan tertentu. 

Pada dasarnya proses pelaburan perekat 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

pelaburan satu sisi dan pelaburan dua sisi. 

Perekat epoksi 

Perekat epoksi merupakan perekat yang 

terdiri dari suatu cairan atau padatan dapat 

lebur yang mengandung gugus epoksida dan 

zat curing atau pengeras yang mengandung 

gugus fungsional yang bersama gugus 

epoksida membentuk rantai polimer 

(Marwansyah, 2013). 

Pola kegagalan sambungan takikan 

a. Keruntuhan geser diartikan sebagai 

kekuatan kayu dalam hal kemampuannya 

menahan gaya-gaya yang membuat suatu 

bagian kayu tersebut bergeser kebagian 

lain di dekatnya. 

b. Keruntuhan tarik disebabkan karena 

adanya pengurangan luas tampang dari 

batang tarik, sehingga ketika batang 

dibebani dengan gaya, batang tersebut 

akan tertarik. 

c. Keruntuhan desak terjadi pada batang 

tekan yang disebabkan karena adanya 

gaya yang mampu menekan batang 

sehingga batang tertekuk. 

      
(a) (b) (c) 

Gambar 2.1 (a) Keruntuhan geser 
(a) Keruntuhan tarik 
(b) Keruntuhan desak 

 
3. METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Mekanika Bahan dan Struktur Fakultas Teknik 

Universitas Mataram. 

 
Bahan Penelitian 

1. Bambu 

Bambu yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis bambu galah (Gigantochloa 

atter) yang diperoleh Kecamatan Gunung 

Sari Kabupaten Lombok Barat. Bambu 

yang dipilih memiliki diameter 8 - 10 cm 

pada bagian pangkalnya dengan batang 

yang lurus dan kondisi batang yang tidak 

ada cacatnya. 

1. Perekat 

 Bahan perekat yang digunakan adalah 

epoksi dengan merk dagang “Union” Resin 

ini terdiri dari satu kaleng bahan pengeras 

atau Hardener dan satu kaleng perekat 

yang harus dicampur dengan perbandingan 

1:1 sesuai petunjuk penggunaan 

2. Besi pelat dan baut 

Besi pelat yang digunakan pelat baja 

dengan tebal 5 mm, panjang 45 cm, lebar 5 

cm dengan baut diameter 10 mm. 

 
Alat Penelitian 

Alat-alat yang akan digunakan dalam 

proses pembuatan benda uji antara lain : 

a. Gergaji dan parang, digunakan sebagai alat 

pemotong benda uji sesuai dengan ukuran 

yang diinginkan. 

b. Meteran, mistar, spidol, dan jangka sorong. 

c. Perlengkapan untuk perekat seperti kuas, 

wadah, dan sarung tangan. 

d. Bor listrik, digunakan untuk membuat 

lubang baut pada bambu. 

e. Gerinda dan gergaji mesin, digunakan 

untuk memotong benda uji. 

Alat yang digunakan dalam pengujian 

benda uji antara lain : 

a. Hydraulic Jack, digunakan untuk 

memberikan beban kepada benda uji. 

b. Dudukan benda uji, digunakan sebagai 

pemegang benda uji 

c. Loading Frame, digunakan sebagai tempat 

pengaku dudukan benda uji. 

d. Load Cell, digunakan untuk membaca 

beban yang diberikan kepada benda uji. 

e. Tranducer Indicator, digunakan untuk 

mencatat kenaikan dan penurunan beban 

yang terjadi. 

f. Universal testing machine (UTM) merk 

Controls Multiensayo Electromechanical 

dengan kapasitas 300 KN, digunakan 

sebagai alat pengujian kuat tarik bambu, 

kuat geser bambu, kuat geser bambu 

berpengisi, dan kuat lekat bambu. 
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Pelaksanaan Penelitian  

1. Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan ada beberapa hal 

yang perlu dilakukan yaitu pengadaan bahan 

utama yaitu bambu Galah, pelat begel, dan 

bahan-bahan lainnya. Persiapan untuk 

peralatan pengujian dilakukan setelah semua 

bahan yang dibutuhkan tersedia. 

2. Pembuatan benda uji pendahuluan 

a. Benda uji kadar air bambu dan benda 

uji berat jenis bambu 

Pembuatan benda uji untuk pengujian 

karakteristik bambu diambil dari bagian 

pangkal, tengah, dan ujung. Pengujian sifat 

fisik bambu yang dilakukan meliputi 

pengujian kadar air dan berat jenis. Untuk 

mengetahui sifat fisik bambu, bentuk 

spesimen mengikuti penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Ghavami (1990) dalam 

Morisco (1999). 

b. Benda uji kuat tarik bambu 

Pembuatan benda uji untuk pengujian 

uji kuat tarik bambu diambil dari bagian 

pangkal, tengah, dan ujung. Untuk 

mengetahui kuat tarik bambu, bentuk 

spesimen mengikuti penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Ghavami (1990) dalam 

Morisco (1999). 

2 cm

5 cm 3 cm 10 cm 3 cm 5 cm
0.6 cm

2 cm

0.2 cm

 
Gambar 3.1 Sketsa benda uji kuat tarik 

 
c. Benda uji kuat geser bambu dan benda 

uji kuat geser bambu berpengisi 

Pembuatan benda uji kuat geser bambu 

dilakukan dengan mengambil bagian 

pangkal tengah dan ujung,dengan nodia 

dan tanpa nodia. Pembuatan benda uji kuat 

geser mengikuti penelitian Ghavami (1990) 

dalam Morisco (1999). 

20 cm

5 cm
2 cm

2 cm

0.8 cm

 
Gambar 3.2 Sketsa benda uji kuat geser 
 

Sedangkan untuk benda uji kuat geser 

bambu berpengisi, pembuatannya 

mengikuti benda uji penelitian sebelumnya. 

Bentuk benda uji terlihat pada Gambar 3.3. 

2D

D

D

D

BAMBU PENGISI

BAMBU TERLUAR

LEM EPOXY FILLER

  
Gambar 3.3 Benda uji kuat geser berpengisi 
 
d. Benda uji kuat rekat bambu 

Batang bambu dipilih yang kondisi 

kering udara dan dipilih secara acak. Benda 

uji kuat rekat bambu dibuat dengan arah 

sejajar serat bambu dan bagian yang 

terkena perekat adalah bagian kulit bambu 

dengan daging bambu. 

2 cm

10 cm

0.8 cm

10 cm

5 cm

 
Gambar 3.4 Sketsa benda uji kuat rekat 

 
e. Benda uji kuat tekan bambu 

Pembuatan benda uji kuat tekan bambu 

dilakukan dengan mengambil 3 sampel 

bambu galah yang masih utuh kemudian 

dipotong masing-masing pada bagian 

ujung, tengah dan pangkal. Masing-masing 

bagian bambu diambil dengan nodia dan 

tanpa nodia. 

2D

D

t

   
Gambar 3.5 Sketsa benda uji kuat tekan 

 
3. Pembuatan benda uji sambungan 

takikan tunggal berpengisi 

a. Pemotongan bambu Galah (bambu 

sambungan takikan) 

Bambu galah dengan diameter luar 

sekitar 8 - 10 cm dipotong dengan panjang 

± 120 cm untuk batang tarik (batang 

horizontal) dengan nodia terletak ± 40 cm 

dari tepi bentang dan untuk batang tekan 
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(batang vertical) dipotong dengan panjang 

± 80 cm. Setelah bambu dipotong, 

permukaan dalam bambu dibersihkan dan 

dikasarkan menggunakan amplas yang 

dililitkan pada kayu. dilanjutkan dengan 

membuat lubang bediameter 12 mm 

dengan bor berjarak 10 cm dari nodia 

bambu pada tepi kiri dan kanan bambu. 

 
b. Pemotongan bambu pengisi 

Bambu pengisi dipotong dengan 

panjang kira-kira ± 40 cm atau sesuai 

dengan panjang bambu yang akan diisi dan 

dipilih ukuran diameter yang sesuai agar 

bisa dimasukan ke dalam rongga bambu. 

Setelah dipotong bambu pengisi 

dikelompokkan menurut diameternya. 

Sebelum dimasukkan permukaan luar 

bambu pengisi diamplas terlebih dahulu 

menggunakan mesin amplas. 

 
c. Perekatan bambu dengan pengisi 

takikan) 

Didalam penelitian ini, pengisian bambu 

dilakukan dengan cara memasang klem 

pipa 9” pada bambu sambungan terlebih 

dahulu. Selanjutnya adalah pencampuran 

lem epoksi dengan serbuk kayu. Proses 

pemasukan dan perekatan bambu pengisi 

kedalam bambu sambungan dilakukan 

dengan bantuan palu. 

Untuk pengisian pertama disesuaikan 

dengan diameter rongga bambu 

sambungan yang akan diisi, pengisian 

kedua disesuaikan dengan diameter 

rongga bambu pengisian pertama, dan 

seterusnya dibuat sampai pengisian yang 

paling dalam yang diisi dengan bambu 

belah. Setelah bambu terisi penuh, maka 

baut pada klem pipa 9” dikencangkan 

serapat mungkin. 

 
Gambar 3.6 Pengempaan menggunakan 

klem pipa 9” 

d. Perangkaian benda uji sambungan 

takikan 

Setelah bambu pengisi direkatkan 

selama ± 24 jam sampai rekatannya kering 

sempurna. Langkah selanjutnya adalah 

membuat takikan pada benda uji. pertama 

yang dilakukan adalah mengukur diameter 

bambu. Sesudah itu mengukur panjang 

bidang muka (lm) sebesar 200 mm dan 

kedalaman takikan (tm) sebesar 1/3 D. 

Setelah semua ditandai dilanjutkan dengan 

membuat takikan. Kemudian penyesuaian 

sudut pada benda uji digunakan mal triplek 

tebal 5 mm kemudian plat begel dipasang. 

  
Gambar 3.7 Pembuatan takikan untuk 

batang tarik dan batang 
tekan 

e. Perangkaian benda uji sambungan 

takikan pada Loading Frame 

Selanjutnya adalah menempatkan 

benda uji yang sudah sesuai dengan 

ukurannya pada loading frame. Setelah itu 

simetriskan berdirinya batang tekan dengan 

load cell menggunakan unting-unting. letak 

dudukan benda uji, diharuskan tegak lurus 

dengan batang tarik dan posisi dudukan 

berada tepat dibawah takikan. Selain itu, 

sumbu batang tarik, batang tekan, dan 

dudukan harus centris satu sama lain 

seperti Gambar 3.8. 

  
Gambar 3.8 Posisi benda uji centris 

dengan alat uji 

4. Pengujian sifat fisik dan mekanik bambu 
Pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sifat fisik dan mekanik bahan dan 

dilakukan pada saat penelitian.Adapun tahap 

pengujian sebagai berikut : 
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a. Pengujian kadar air 

b. Pengujian berat jenis 

c. Pengujian kuat tarik 

d. Pengujian kuat geser 

e. Pengujian kuat geser bambu berpengisi 

f. Pengujian kuat rekat 

 
5. Pengujian kapasitas sambungan takikan 

tunggal 

Pengujian dilaksanakan dengan 

menempatkan benda uji pada dudukannya 

yang ditempatkan pada loading frame. 

Penekanan benda uji menggunakan alat 

hydraulic jack dan untuk mengetahui beban 

yang diberikan, digunakan load cell yang 

dilengkapi dengan transducer indicator.. 

Beban dibaca setiap kenaikan 20 (x10 lbs), 

apabila terjadi sesuatu pada benda uji pada 

saat pembebanan antara rentang kenaikan 20 

(x10 lbs) maka beban dicatat. Pengujian 

sambungan dilakukan sampai sambungan 

mengalami kegagalan baik bambu retak, 

maupun rekatan lepas. 

 
Gambar 3.9 Set Up pengujian kuat tekan 

sambungan takikan 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian kadar air bambu galah 

Pengujian kadar air ini  dilakukan pada 

bagian pangkal, tengah, dan ujung bambu. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata 

kadar air dalam satu pohon, karena bambu 

yang digunakan untuk pembuatan benda uji 

hampir menggunakan seluruh bagian yaitu 

bagian pangkal, tengah dan ujung bambu. 

 
Gambar 4.1 Diagram hasil pengujian kadar 

air bambu galah 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar 

air rata-rata bambu galah tanpa nodia pada 

bagian pangkal sebesar 35.71 %, pada bagian 

tengah sebesar 34.44 %, dan pada bagian 

ujung sebesar 32.33 %.  Hasil pengujian pada 

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa kadar air pada 

bagian pangkal mengalami penurunan hingga 

bagian ujung. Hal ini disebabkan karena posisi 

bagian pangkal dekat dengan tanah sebagai 

sumber air yang kemudian didistribusikan ke 

bagian tengah dan ujung bambu. Tetapi pada 

saat pembuatan benda uji sambungan, bambu 

yang digunakan adalah bambu dengan kondisi 

kering udara dimana hasil pengujian kadar air 

bambu kondisi kering udara adalah sekitar 

15.43 %. Hal ini sesuai dengan syarat 

perekatan bahwa kadar air maksimum bahan 

yang baik untuk direkatkan adalah 19 %. 

Prayitno (1996) dalam Marwansyah (2013). 

Hasil pengujian berat jenis bambu galah 

Berat jenis bambu merupakan suatu nilai 

perbandingan antara kerapatan bambu 

dengan kerapatan benda standar pada suhu 

yang sama. 

 
Gambar 4.2 Diagram hasil pengujian berat 

jenis bambu galah 

Pada uji berat jenis bambu galah, 

perbedaan antara hasil pengujian dengan hasil 
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penelitian Tanwir (2018) adalah jumlah berat 

jenis yang dihasilkan. Nilai berat jenis pangkal 

digunakan sebagai acuan untuk berat jenis 

didalam penelitian, dikarenakan berat jenis 

kayu tidak boleh melebihi 0.8 (Prayitno 1998). 

Berdasarkan hasil penelitian kayu-kayu di 

Amerika, diperoleh hasil bahwa titik berat jenis 

dimana terjadi perubahan pengaruh ini adalah 

0.8, yang berarti bahwa kayu-kayu dengan 

berat jenis lebih dari 0.8 tidak akan 

memproduksi kekuatan rekat yang lebih besar 

daripada kekuatan rekat kayu-kayu dengan 

berat jenis 0.8. 

Hasil pengujian kuat tarik bambu galah 

Kuat tarik bambu adalah kekuatan bambu 

untuk menahan gaya-gaya yang berusaha 

menarik bambu tersebut sehingga 

menyebabkan bambu terlepas satu sama lain. 

Dalam pengujian kuat tarik ini dilakukan 

pengujian terhadap bagian pangkal, tengah 

dan ujung bambu. Hasil pengujian kuat tarik 

dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Diagram perbandingan hasil 

kuat tarik bambu galah 

Pada uji kuat tarik ini, dari hasil pengujian 

didapatkan rerata dari bagian bambu dengan 

nodia dan tanpa nodia adalah berturut-turut 86 

MPa dan 108 MPa. Hal ini menunjukkan 

bahwa kuat tarik bambu tanpa nodia lebih kuat 

dibandingkan dengan kuat tarik bambu dengan 

nodia. Hal ini disebabkan karena pada nodia 

ada sebagian serat bambu yang berbelok, dan 

sebagian lagi tetap lurus. Dari serat yang 

berbelok ini, sebagian menuju sumbu batang, 

sedang sebagian lagi menjauhi sumbu batang, 

sehingga pada nodia arah gaya tidak lagi 

sejajar semua serat (Morisco, 1999). 

 

Hasil pengujian kuat geser bambu galah 

Kuat geser bambu adalah suatu ukuran 

kekuatan bambu dalam hal kemampuan 

menahan gaya-gaya yang membuat suatu 

bagian dari bambu bergeser atau tergelincir 

dari bagian yang lain. Hasil pengujian kuat 

geser dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Diagram perbandingan hasil 

kuat geser bambu galah 

Dari Gambar 4.4, kuat geser bambu galah 

hasil pengujian pada bagian bambu dengan 

nodia dan tanpa nodia berturut-turut adalah 

9.91 MPa dan 8.06 MPa. Sedangkan untuk 

perbandingan hasil pengujian, terdapat 

penelitian Tanwir (2018) yang memperoleh 

hasil kuat geser berturut-turut 5.78 MPa dan 

4.71 MPa. 

Untuk menjelaskan kurang konsistennya 

hasil uji tersebut, kiranya perlu diperhatikan 

beberapa hal berikut ini. Bagian yang terkuat 

pada bambu adalah kulit. Kekuatan kulit ini 

sangat jauh lebih tinggi daripada kekuatan 

bambu bagian dalam. Tebal kulit bambu relatif 

seragam pada sepanjang batang, sedang 

tebal bambu sangat bervariasi dari pangkal 

sampai ujung. Bambu yang tipis akan 

mempunyai porsi kulit besar, sehingga 

kekuatan rata-ratanya menjadi tinggi, sedang 

pada bambu tebal berlaku sebaliknya. Pada 

umumnya perancangan struktur didasarkan 

pada kekuatan terendah dari bahan. Oleh 

karena itu, pengujian bahan maupun 

perancangan struktur sebaiknya didasarkan 

pada bagian bambu yang tebal. (Morisco, 

1999). 

Hasil pengujian kuat rekat epoksi 

Perekatan dilakukan dengan mengolesi 

perekat epoksi ke salah satu permukaan 

bambu kemudian dikempa selama 6 jam dan 

didiamkan selama 24 jam sampai rekatannya 
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kering sempurna. Besarnya kuat rekat 

dipengaruhi oleh kesempurnaan dalam 

melakukan perekatan, semakin tipis perekat 

yang digunakan maka kekuatan rekatannya 

semakin kuat. Hasil pengujian kuat rekat 

epoksi dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

  Tabel 4.1 Hasil pengujian kuat rekat epoksi 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui 

bahwa gaya maksimum untuk benda uji RM_1, 

RM_2, dan RM_3 berturut-turut adalah 3323 N, 

3007 N, dan 2215 N. Selain itu dapat diketahui 

�rekat untuk benda uji RM_1, RM_2, dan RM_3 

berturut-turut sebesar 1.330 MPa, 1.270 MPa, 

dan 0.830 MPa. Sehingga memperoleh �rekat  

rerata sebesar 1.140 MPa. Kuat rekat akan 

memberikan peran yang sangat besar dalam 

menentukan kekuatan sambungan. 

Pengujian Kuat Tekan Bambu Galah 

Pengujian kuat tekan bambu di lakukan 

dengan menggunakan alat Compression 

Testing Machine (CTM). Pengujian dilakukan 

terhadap 3 sampel bambu galah yang masih 

utuh kemudian dipotong masing-masing pada 

bagian ujung, tengah dan pangkal sehingga 

didapatkan 18 sampel benda uji (6 benda uji 

bagian ujung, 6 benda uji bagian tengah, dan 6 

benda uji bagian pangkal).  

 
Gambar 4.5 Diagram Hasil pengujian kuat 

tekan bambu galah 

Dari Gambar 4.5, didapatkan hasil 

pengujian kuat tekan bambu galah pada 

bagian bambu dengan nodia dan tanpa nodia 

berturut-turut sebesar 33.27 MPa dan 31.46 

MPa. Sebagai perbandingan hasil pengujian, 

terdapat penelitian Pranite (2006), yang 

mendapatkan hasil kuat tekan sebesar 43.84 

MPa dan 45.67 MPa. 

Jika ditinjau dari segi posisi bambu, kuat 

tekan bambu galah dari bagian pangkal hingga 

ujung semakin naik (Lampiran V). hal ini sesuai 

dengan penelitian Morisco (1999) yang 

mendapatkan hasil kuat tekan yang semakin 

naik dari bagian pangkal hingga bagian ujung. 

Karena kuat tekan bambu galah dipengaruhi 

oleh luas penampang rongga dan tebal kulit 

bambu tersebut. Bambu yang tipis akan 

mempunyai porsi kulit besar, sehingga 

kekuatan rata-ratanya menjadi tinggi, sedang 

pada bambu tebal berlaku sebaliknya. 

(Morisco, 1999). 

Pengujian kuat geser bambu galah 

berpengisi 

Pengujian kuat geser ini dilakukan terhadap 

bagian bambu dengan pengisi. Luas bidang 

kontak pembebanan berada diantara bagian 

serat bambu dan perekat epoksi. 

 
Gambar 4.6 Hasil pengujian kuat geser 

bambu galah berpengisi 

Pada pengujian kuat geser, pengujian 

dilakukan pada bambu dengan pengisinya. 

Hasil dari pengujian ini sendiri dilakukan 

dengan cara mencari nilai maksimum pada 

saat pengujian lalu dibagi dengan luasan 

bidang geser untuk mendapatkan kuat geser 

masing-masing benda uji. Rerata hasil kuat 

geser bambu berpengisi yang didapatkan hasil 

pengujian adalah 1.634 MPa. 

Sebagai perbandingan hasil pengujian, 

terdapat penelitian Aristyawan (2014) yang 

memperoleh rerata kuat geser bambu 

berpengisi sebesar 3.369 MPa. Faktor yang 
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mempengaruhi perbedaan hasil pengujian 

dengan penelitian Aristyawan (2014) adalah 

terletak pada bahan bambu yang digunakan. 

Pengujian kapasitas sambungan takikan 

Dalam pengujian ini kekuatan yang diambil 

untuk kapasitas sambungan takikan tunggal 

berpengisi bambu adalah kekuatan pada saat 

sambungan mengalami kegagalan. Benda uji 

dianggap apabila terjadi keruntuhan ke arah 

geser berupa patahnya bambu bagian muka 

(lm) diikuti dengan lepasnya rekatan antar 

pengisi. 

Besarnya beban rata-rata yang mampu 

diterima setiap sambungan takikan dengan 

sudut 25o, 30o , 35o dan 40o berturut-turut 

adalah 11.09 kN, 12.47 kN, 10.38 kN, dan 

10.65 kN. Untuk lebih jelasnya beban disetiap 

variasi sudut dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 
Gambar 4.7 Hasil pengujian kapasitas 

sambungan takikan tunggal 

Hasil pengujian kapasitas sambungan 

takikan pada Gambar 4.7 menunjukkan  

bahwa terjadi kenaikan kapasitas beban pada 

sambungan takikan tunggal dari sudut 25o 

sampai dengan sudut 30o, kemudian 

mengalami penurunan pada sudut 35o dan 

kenaikan lagi pada sudut 40o. Sudut 30o 

memiliki kapasitas beban yang lebih tinggi. 

Hal yang mempengaruhi kenaikan dan 

penurunan kapasitas beban pada setiap 

variasi sudut adalah bagaimana proses 

perekatan dilakukan. Semakin baik perekatan 

maka kapasitas tekan akan baik. Perekatan 

yang tidak baik dipengaruhi oleh tingkat 

kekasaran permukaan bahan yang direkat, 

sehingga pada saat proses pengasaran perlu 

diperhatikan agar permukaan bahan yang 

direkat cukup kasar. 

 

Perbandingan Hasil Pengujian dengan 

Rumus Teoritis 

Hasil pengujian kinerja sambungan takikan 

bambu berpengisi dengan variasi sudut  

kemudian akan dibandingkan dengan rumus 

teoritis yaitu berdasarkan SK SNI 03-2000. 

Adapun perbandingan hasil pengujian dengan 

hasil perhitungan teoritis kapasitas 

sambungan takikan dengan pengisi bambu 

dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

  Tabel 4.2 Perbandingan hasil pengujian 
dengan hasil teoritis 

 
 

Perhitungan teoriritis pada bambu 

menggunakan rumus sambungan takikan gigi 

tunggal kayu (SK SNI 03-2000). Persamaan 

yang digunakan untuk menghitung gaya tekan 

terfaktor (Nu) secara teorititis menggunakan 

persamaan (2.5). Pada persamaan yang 

digunakan untuk menghitung gaya tekan 

terfaktor (Nu) bambu secara teoritis, kuat geser 

sejajar serat yang digunakan adalah hasil kuat 

geser (Fv’) rata-rata sebesar 1.486 MPa dan 

lebar komponen struktur mendatar (b) yang 

digunakan adalah diameter pada takikan (D’). 

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa nilai 

kapasitas sambungan hasil pengujian lebih 

besar dibandingkan dengan hasil teoritis SK 

SNI 03-2000. Hal ini disebabkan karena rumus 

teoritis yang digunakan merupakan rumus 

sambungan takikan gigi tunggal kayu (SK SNI 

03-2000). Selain itu, faktor yang 

mempengaruhi perbedaan yang sangat besar 

tersebut adalah adanya variabel yang 

ditetapkan. Variabel yang ditetapkan tersebut 

adalah variabel panjang bidang muka dan 

kedalaman takikan. 
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Dalam penelitian ini, perhitungan teoritis 

mencari kapasitas tekan menggunakan rumus 

sambungan takikan gigi tunggal (SK SNI 03-

2000). Dalam rumus ��
������

���,��
��
��

, terdapat 

angka 1 yang menjadi bagian dalam rumus 

tersebut. Apabila angka 1 dimasukkan ke 

dalam perhitungan, maka hasil perhitungan 

teoritis gaya terfaktor (Nu) akan menjadi kecil. 

Untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan 

hasil pengujian, maka angka 1 dikecilkan. 

Sehingga didapatkan rumus tersebut menjadi 

��
������

�,��
��
��

. Rumus ini dilakukan pemodifikasian 

hanya untuk penelitian ini saja, sedangkan 

untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk 

membuat benda uji lebih banyak untuk 

mendapatkan data yang valid. Berikut ini 

adalah hasil perhitungan teoritis gaya terfaktor 

(Nu) menggunakan rumus teoritis modifikasi. 

Tabel 4.3 Perbandingan hasil pengujian 
dengan hasil teoritis SK SNI 03-2000 
(modifikasi) 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan 

bahwa hasil perhitungan teoritis gaya terfaktor 

(Nu) modifikasi memiliki nilai yang tidak jauh 

berbeda dengan hasil pengujian. Selisih antara 

hasil pengujian dengan hasil teoritis modifikasi 

juga tidak terlalu besar seperti pada Tabel 4.2. 

Perbandingan hasil pengujian dengan hasil 

pengujian yang pernah dilakukan 

Penelitian tentang sambungan takikan 

bambu berpengisi bambu juga pernah 

dilakukan oleh Aristyawan (2015). lebih 

jelasnya bisa dilihat pada Gambar 4.8. 

 
Gambar 4.8 Perbandingan hasil pengujian 

dengan hasil pengujian 
Aristyawan (2014) 

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat dilihat 

terjadinya perbedaan pada hasil pengujian 

dengan hasil pengujian Aristyawan (2014). 

Pada penelitian ini besarnya kapasitas 

sambungan hasil pengujian lebih kecil 

dibandingkan dengan hasil pengujian 

Aristyawan (2014). Hal-hal mendasar yang 

mempengaruhi perbedaan hasil di antara 

kedua pengujian adalah nilai kuat geser bambu 

berpengisi dari kedua pengujian. Hasil rerata 

kuat geser bambu berpengisi milik Aristyawan 

(2014) adalah 3.369 MPa, sedangkan hasil 

rerata kuat geser bambu berpengisi hasil 

pengujian adalah 1.634 MPa. Perbedaan ini 

lalu didasarkan pada bahan bambu yang 

memiliki sifat yang berbeda. Jika bambu 

petung memiliki dinding bambu yang keras dan 

padat, lain halnya dengan bambu galah yang 

memiliki dinding bambu yang lunak. 

Persentase penurunan hasil yang dicapai 

dalam penelitian ini terhadap hasil yang 

dicapai oleh penelitian Aristyawan (2014) 

berturut-turut dari sudut 25o, 30o, 35o, dan 40o 

adalah 63 %, 61 %, 75 %, dan 84 %. Sehingga 

dapat disimpulkan proses pengasaran, proses 

pengisian dan perekatan, serta proses set up 

pengujian berpengaruh terhadap kapasitas 

sambungan takikan yang dihasilkan. 

 
Pola Kegagalan Sambungan 

Pola kegagalan yang terjadi pada kelima 

variasi benda uji tersebut hampir sama. Secara 

visual pola kegagalan yang terjadi pada 

sambungan takikan berupa keruntuhan geser 

disertai lepasnya rekatan dan ada beberapa 

yang mengalami kegagalan berupa deformasi 

pada daging rongga bambu batang tarik. Pola 

kegagalan keruntuhan geser disertai lepasnya 

30.38 31.86

42.14

67.71

11.09 12.47 10.38 10.65

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

Sudut 25º Sudut 30º Sudut 35º Sudut 40º

K
ap

as
ita

s 
S

am
bu

ng
an

 (k
N

)

Aristyawan (2014) Hasil Pengujian



 

12 

 

rekatan dapat terjadi karena kuat geser hasil 

pengujian lebih besar daripada kuat geser ijin 

yang diperoleh dari uji pendahuluan yaitu 

sebesar 1.486 MPa, untuk lebih jelasnya hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Perbandingan Fv’ pengujian dengan 
Fv’ yang diijinkan 

 

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kuat 

geser dari hasil pengujian lebih besar dari kuat 

geser ijin. Jadi beban maksimum yang dapat 

diterima oleh sambungan takikan sudah 

melebihi kapasitas geser yang diijinkan hal ini 

menyebabkan terjadinya kegagalan pada 

sambungan takikan berupa kegagalan geser 

disertai dengan lepasnya perekat pada bambu 

pengisi. 

Sedangkan untuk pola kegagalan berupa 

terjadinya deformasi pada bidang kontak 

takikan batang tarik itu terjadi pada benda uji 

sambungan takikan sudut yang paling besar. 

Faktor yang mempengaruhi kegagalan 

tersebut adalah karena didalam penyaluran 

gaya horizontal (mengeser sepanjang bidang 

lm) dan gaya vertikal (mendesak luas bidang 

kontak searah vertikal menuju kebawah) ini 

dipengaruhi oleh sudut sambungan, dimana 

semakin besar sudut maka batang tekan 

cenderung mendesak luas bidang kontak 

searah vertikal menuju ke bawah sehingga 

terjadi deformasi pada bidang kontak tersebut. 

Gambar pola kegagalan deformasi pada 

bidang kontak takikan batang tarik dapat dilihat 

pada Gambar 4.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.9 Deformasi pada batang tarik 

Penyebab terjadinya kecenderungan 

tersebut adalah akibat batang tekan yang 

pendek sehingga kelangsingan yang didapat 

kecil. Apabila batang tekan memiliki batang 

tekan yang panjang, maka kegagalan yang 

terjadi bisa jadi pada batang tekan yang 

mengalami tekuk (buckling) seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.9c. berikut ini adalah 

daftar tipe kegagalan yang terjadi pada semua 

benda uji sambungan takikan bambu galah 

berbepngisi. 

Tabel 4.5 Tipe kegagalan pada benda uji 

 

Keruntuhan geser disertai lepasnya rekatan 

terjadi pada hampir keseluruhan benda uji, 

keruntuhan geser terjadi pada sepanjang 

bidang muka bambu (lm). Untuk memperjelas 

pola kegagalan yang terjadi pada pngujian 

sambungan takikan bambu dengan pengisi 

bambu pada beberapa variasi sudut dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 

           
  Sudut 25o      Sudut 30o 

           
  Sudut 35o      Sudut 40o 

Gambar 4.9 Pola kegagalan yang terjadi saat 
pengujian kinerja sambungan 
takikan pada tiap-tiap variasi 
sudut 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan pembahasan yang 

dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kapasitas sambungan takikan bambu 

berpengisi bambu dengan berbagai variasi 

sudut untuk beban maksimum yang mampu 

diterima oleh sambungan takikan dengan 

sudut 25o, 30o, 35o dan 40o berturut-turut 

sebesar 11.09 kN, 12.47 kN, 10.38 kN, 

10.87 kN. Hal ini berarti besaran kapasitas 

sambungan dipengaruhi oleh penambahan 

besar sudut sambungan. 

2. Pola kegagalan yang terjadi pada daerah 

sambungan takikan dengan pengisi bambu 

adalah keruntuhan geser disertai lepasnya 

rekatan dan ada kegagalan berupa 

deformasi pada batang tarik. 

Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan 

dari hasil evaluasi terhadap penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pembuatan benda uji, baik benda uji 

pendahuluan maupun benda uji 

sambungan takikan, dibutuhkan keahlian 

dan ketelitian, karena hal ini mempengaruhi 

hasil dari pengujian. 

2.  Untuk mempermudah dalam menyesuaikan 

ukuran pengisi bambu, sebaiknya bambu 

dipotong terlebih dahulu dan didiamkan 

selama 24 jam karena ada kemungkinan 

bambu menyusut sehingga bambu pengisi 

menjadi longgar. 

3. Sebelum proses perekatan, bagian 

permukaan yang akan direkatkan dibuat 

kasar dan bersih. Selanjutnya pada saat 

pengempaan bambu dengan pengisinya 

harus semaksimal mungkin agar antara 

bambu dengan pengisinya bisa bekerja 

bersama-sama untuk mendapatkan 

kekuatan yang optimal. 

4. Perlu dilakukan kajian khusus tentang 

standar baku perencanaan konstruksi 

sambungan takikan untuk bambu. 
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