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Abstrak 
Material Bahan bangunan terutama kayu sangat diperlukan 
da!am pembuatan bangunan, mebelair dan peralatan namun 
harganya sudah mulai · mahal serta cenderung merusak 
lingkungan karena penebangan kayu hutan sehingga 
diperlukan alternatif pengganti yaitu Bambu. 
Untuk meningkatkan keawetan bambu maka diperiukan 
perlakuan dengan cara memasukkan bahan pengawet 
kedalam bambu. 
Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakul<an dalam 
bentuk pelatihan dan praktek langsung tentang pengawetan 
Bambu dari serangan serangga bubuk dengan memasukkan 
bahan pengawet bertekanan hidrostatis kedalam bambu 
yang dilaksanakan didesa boidu. Tujuan yang ingin dicapai 
adalah memberikan pengetahuan tentang bambu, manfaat 
dan cara pengawetannya, dimana bambu bisa menggantikan 
material kayu yang mahal dan mulai langka. 
Hasil Pelaksanaan pelatihan menunjukan peserta mendapat 
nilai . tam bah berupa pengetahuan tentang bambu, manfaat 
dan cara pengawetan secara tekanan hidrostatis. Peserta 
juga ingin mengembangkan alat yang ada untuk digunakan 
mengawetkan bambu untuk keperluan mebelair dan bahan 
struktur bangunan mengingat bambu sudah terhindar dari 
serangan serangga bubuk. 
Kata kunci:. Bambu, Pengawetan, Tekanan Hidrostatis, 

serangga bubuk 
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PENDAHULUAN 
Bambu selain menjadi komoditas untuk dijual juga 

banyak dimanfaati<an masyarakat Desa Boidu sebagai 
bahan bangunan dan kerajinan. Beberapa kelompok warga 
masyarakat selain menjalakan usaha sebagai petani dan 
pedagang bambu ada juga yang memakai bambu sebagai 
bahan bangunan untuk pembuatan Gudang penampungan 
dan pembakaran kerajinan batu bata, kandang ternak dan 
banyak juga dipakai untuk pembangunan rumah tempat 
tinggal. Kendaia yang sering dihadapi warga masyarakat 
adalah keawetan bambu, karena bambu rentan terhadap 
serangan kumbang bubuk sehingga banyak diantara warga 
masyarakat enggan memakai bambu karena cepat rusak 
dimakan serangga kumbang Bubuk. 

l<erusakan bambu dapat terjadi sebelum atau sesudah 
ditebang, sebagai akibat dari serangan serangga, jamur, 
cuaca atau pemakaian secara mekanis. Kendala yang sering 
.dihadapi adalah serangan serangga dan jamur, pada garis 
besarnya serangga dan jamur menjadikan bambu sebagai 
sumber makanan dan tempat berkembang biak. Oleh karena 
itu agar bambu tahan terhadap serangan serangga atau 
jamur, maka makanan yang ada didalam bambu perlu 
dikeluarkan seluruhnya. Upaya lain untuk mengawetkan 
bambu dapat pula dilakukan dengan memasukkan bahan 
pengawet berupa racun yang dapat mematikan serangga 
dan jamur. 

Upaya pengawetan bambu dapat dilakukan secara 
tradisional dengan merendam bambu didalam air selama 
kurun waktu 3-12 bulan agar terjadi fermentasi pada pati 
sebagai makanan bagi kumbang dan larut dalam air, akan 
tetapi cara ini selain mengurangi kekuatan bambu karena 
pati menjadikan ikatan antara serat bambu kokoh dan 
merubah bambu menjad! tidak menarik dan berbau. Cara 
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lain adalah dengan memberi tekanan hidrostatis untuk 
menekan larutan kedalam aliran sap bambu dan mendorong 
sap pohon yang mengandung pati akan terdesak keluar dan 
digantikan dengan cairan pengawet. Beberapa cara yang 
bisa diaplikasikan dalam memasukkan cairan pengawet yaitu 
dengan cara gravitasi dan cara memberi tekanan hidrostatis 
dengan bantuan pompa listrik maupun manual. Yayasan 
Bambu Lingkungan Lestari menggunakan alat bantu pompa 
air listrik yang dapat mempercepat proses pemasukan 
pengawet sehingga untuk jumlah bambu yang banyak lebih 
cocok. Morisco menggantikan Pompa Listrik dengan pompa 
manual dibantu dengan tabung udara bertekanan, cara ini 
cocok untuk bisa digunakan dimanapun tempat karena alat 
ringan dan tidak memerlukan tenaga listrik sehingga bisa 
langsung digunakan dilokasi tempat pemotongan, hal ini juga 
disarankan agar pemasukan bahan pengawet dilakukan 
sebaiknya secepatnya setelah penebangan agar mudah 
mengeluarkan sap (cairan) pohon dalam kondisi bambu 
belum kering. Metode terakhir yaitu metode morisco cocok 
untuk digunakan didesa buladu yang lokasinya berbukit dan 
jauh dari sumber listrik. 

Bahan pengawet yang baik harus memenuhi syarat
syarat berikut. Bahan pengawet harus mengandung racun 
yang dapat mematikan perusak bambu dan bersifat 
permanen, mudah meresap, tidak membahayakan manusia 
dan hewan, tidak merusak bambu, tersedia dalam jumlah 
banyak dan murah. Keefektifan bahan pengawet tergantung 
pada kemampuannya menjadikan bambu beracun terhadap 
organisrne-organisme yang makan bambu atau masuk 
kedalamnya. 

Atas dasar latar belakang tersebut diatas dilakukan 
kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pengawetan 
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bambu dari serangan serangga bubuk dengan metode 
hidrostatis. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Bambu 

Struktur anatomi batang bambu berkaitan erat dengan 
sifat-sifat fisik dan mekaniknya. Menurut (Liesse, 1980), 
bambu memiliki ciri-ciri pertumbuhan primer yang sangat 
cepat tanpa diikuti pertumbuhan sekunder, batangnya 
beruas-ruas, semua sel yang terdapat pada internodia 
mengarah pada sumbu aksial, sedang pada nodia mengarah 
pada sumbu transversal, dalam internodia tidak ada elemen
elemen radial, kulit bagian luar terdiri dari satu lapis sel 
epidermis, sedang kulit bagian dalam terbentuk dari 
sklerenkim. Struktur melintang ruas ditentukan oleh ikatan 
pembuluh. Pada _ bagian tepi ,_ ikatan pembuluh berukur-an 
kecil dan berjumlah banyak. Pada bagian dalam ikatan 
pembuluh berukuran besar dan berjumlah sedikit, secara 
umum di dalam batang jumlah ikatan pembuluh rnenurun 
dari pangkal ke ujung dan kerapatannya meningkat. Satang 
bambu tersusun atas .sel-sel parenkim, sel-sel serat dan sel
sel pembuluh yang berturut-turut mempunyai komposisi 50% 
40% dan 10%. Pada arah memanjang (pangkal ke ujung) 
sel-sel serabut jumlahnya meningkat, tetapi sel parenkim 
makin menurun. 

Bambu seperti halnya kayu, merupakan zat 
hgroskopis, artinya bambu mempunyai afinitas terhadap air, 
baik dalm bentuk uap maupun cairan. Kemampuan kayu 
atau bambu untuk mengadsorpsi atau desorpsi air 
tergantung pada suhu dan kelembaban atmosfir dimana 
kayu/bambu berada. Banyaknya air yang diadsorpsi dan 
didesorpsi oleh barnbu tergantung luas permukaan bambu 
yang digunakan untuk sorpsi, tel<anan uap nisbi zat yang 
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disorpsi, suhu dan susunan kimia bambu. Luas permukaan 
sorpsi bambu dibedakan menjadi tiga perrnukaan, yaitu : 
Permukaan luar bambu, permukaan rongga sel dan 
permukaan mikrobifil-mikrobifil dalam dinding sel (Soenardi, 
1976). Lebih jauh dikemukaan bahwa keadaan air didalam 
bambu, dapat dibedeakan menjadi 2 golongan yaitu air 
terikat dan air bebas. Sebagai yang terikat, karena air 
tersebut terikat oleh dinding sel yang kering dengan ikatan 
hydrogen. Sebagai air . bebas karena air tersebut hanya 
menempati rongga sel. 

Penyebab kerusakan bambu 
Kerusakan bambu dapat terjadi sebelum atau sesudah 

ditebang, sebagai akibat dari serangan serangga, jamur, 
cuaca atau pemakaian secara mekanis. Kendala yang sering 
dihadapi adalah serangan serangga dan jamur, pada garis 
besarnya serangga dan jamur menjadikan bambu sebagai 
sumber makanan dan tempat berkembang biak. Oleh karena 
itu agar bambu tahan terhadap serangan serangga atau 
jamur, maka makanan yang ada didalam bambu perlu 
dikeluarkan seluruhnya. Upaya lain untuk mengawetkan 
bambu dapat pula dilakukan dengan memasukkan bahan 
pengawet berupa racun yang dapat mematikan serangga 
dan jamur. 

Bahan pengawet yang baik harus memenuhi syarat
syarat berikut. Bahan pengawet harus mengandung racun 
yang dapat mematikan perusak bambu dan bersifat 
permanen, mudah meresap, tidak membahayakan manusia 
dan hewan, tidak merusak bambu, tersedia dalam jumiah 
banyak dan murah. Keefektifan bahan pengawet tergantung 
pada kemampuannya menjadikan bambu beracun terhadap 
organisme-organisrne yang makan bambu atau masuk 
kedalamnya. 
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Serangga Bubuk Kayu 
Kerusakan komponen bangunan ataupun perabot yang 

terbuat dari bambu terutama disebabkan oleh serangga 
bubuk kayu. Menurut Sulthoni (1988), serangga-serangga 
bubuk kayu mempunyai ciri yang sama, yaitu kumbang 
betina membuat liang gerekan melintang sejajar permukaan 
batang bambu, kemudian meletakkan telur dalam pori-pori 
atau dinding-dinding liang yang dibuat. Setelah telur 
menetas, serangga dewasa muda masih melanjutkan tinggal 
dalam liang gerekan sambil makan pati yang terkandung 
didalam bambu sampai waktu tertentu. 

Liang yang dibuat berbentuk bulat dan terisi penuh 
dengan tepung kayu yang sangat halus. Serangan yang 
berat ditandai oleh liang gerekan larva yang sangat banyak 
dan menjadikan kayu berubah menjadi tepung atau yang 
disebut juga bubuk, sehingga serangga ini diberi nama _ 
bubuk atau bubuk kayu. 

Serangga imago betina menggerek kedalam jaringan 
bambu melalui luka akibat pemotongan cabang, 
penghalusan buku-buku, pembelahan bambu atau luka-luka 
lain. Serangga ini juga menggerek melalui bekas potongan 
meiintang, baik pangkal maupun ujung bambu dan masuk 
melaiui dinding dalam bambu ·yang berongga. Serangga 
tersebut sukar atau sulit menggerek kulit luar bambu yang 
keras. 

Sesuai hasil penelitian semakin tinggi kandungan pati 
pada bambu semakin tinggi pula kemungkinan bambu · itu 
diserang serangga bubuk kayu. 

Pengawetan dan alat pengawetan 
Pe!aksanaan pengawetan terdiri atas tiga tahap, yaitu 

persiapan pernasukan: · iarutan pengawetan bersamaan 
dengan pendorongan keluar sap bambu. Setelah iarutan 
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pengawet di masukan kedalam bambu, maka bambu 
disimpan sekitar dua minggu di dalam rak yang terlindung 
dari sinar matahari langsung, agar proses di piti \ 
penyebaran bahan pengawet merata keseluru bagian 
bambu. Proses pemasukan pengawet kedalam bambu 
dapat di lakukan 10 hari setelah bambu di tebang, namun 
sebaiknya pengawetan di lakukan sedini mungkin, karena 
semakin dini pelaksanaan proses, samakin banyak 
pati\glukosa dikeluarkan dari dalam bambu. Dengan 
demikian keberhasilan · pekerjaan dapat lebih dijamin. 
Sebaiknya pemakaian bahan pengawet perlu di upayakan 
sehemat mungkin. Upaya penghematan ini dapat dilakukan 
dengan memotong terlebih dahulu bagian- ujung yang terlalu 
kecil. Atau bagian -bagian yang bengkok, biasanya tidak 
dapat di pakai untuk perabot rumah tangga ataupun 
komponen struktur bangunan, dapat di potong_ terlebih 
dahulu. 

Pemasukan larutan pengawet pada bambu sepanjang 6 
m dengan diameter 8 em, yang baru saja di tebang, akan 
memakan waktu sekitar 20 menit. Proses pemasukan larutan 
pengawet pad a bambu yang panjangnya 3. m akan memakan 
waktu kurang dari 1 0 men it. Oleh karena itu pelaksanaan 
pengawetan biasanya dapat diselesaikan lebih cepat jika 
bambu di potong pendek-pendek. Namun demikian perlu 
juga dipertimbangkan bahwa bambu yang panjang akan 
lebih mudah di manfaatkan secara optimum. Selain itu 
proses pemasangan bambu pada proses pengawet juga 
memakan waktu, terutama jika di perlukan banyak kelem. 
Mengingat bahwa proses pengawetan menggunakan bahan 
kimia yang mengandung racun, maka periu perhatian khusus 
agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan. 

Buletin Sibermas Vo/.2 No. 5 Juni 2011 130 



Ill 

II 

Bagian- Bagian Sistem Pengawet 
Sistem pengawet bambu Boucherie- Morisco terdiri 

atas beberapa bagian utamal yaitu tabung udara bertekanan, 
pipa penyalur cairan pengawetl nosell dan pipa karet yang 
dapat di lihat pada Gambar dibawah. semua sambungan 
yang dibuat harus di lengkapi dengan seal secukupnya agar 
tidak bocor. 

Tabung udara bertekanan Tu dapat di buat dari bekas 
tabung freon untuk AC. Bekas tabung freon ini dalam 
perdagangan sudah lengkap dengan keran Kl dan dalam 
keadaan siap pakail sehingga tidak ada pekerjaan 
tambahanl seperti pengelasanl pemasangan keran dan 
sebagainya pendapat mjengurangi kekuatan tabung. 
Kemasn freon biasanya dengan tekanan 90 psi atau sekitar 
613 Kg\ cm2

1 sehingga tabung bekas ini dapat di pompa 
sampai tekanan tersebut tanpa kwatir meledak. Namun 
demikian mengiat udara bertekanan ini akan disa-iurkan juga 
ketabung cairan pengawet Tc yang sekalipun bahanya sama 
tetapi perlu pengerjaan pengelasan, sehingga kekuatannya 
akan turun akibat adanya resudual stress. Untuk 
menghindarkan kecelakaan akibat tabung meledak, tekanan 
udara perlu dibatasi jangan sampai melampui 5 kg \ cm2 

semakin kurang baik mutu pengalasan, batas tekanan ini 
perlu di turunkan. 

A B 

····-- _._,-:. 

•"···· :-~·.> 
c 
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Dari Gambar dibawah, outlet tabung udara Tu dapat 
langsung di pasang pipa cabang ( T1 ) dengan diameter 
yang sesuai tetapi jika diameter outle tabung A tidak sesuai 
dengan diameter pipa T1, maka perlu di pasang pipa T1 I 

yang merupakan pipa peralihan antara K1 , T1. 
Pada salah satu ujung pipa T1 I di pasang manometer 

M yang berfungsi sebagai pengukur tekanan udara di dalam 
sistem. Manometer ini dalam perdagangan dapat di beli 
dengan berbagai satuan tekanan, serta bermacam - macam 
kapasitas tekanan untuk sistem pengawet bambu ini di pilih 
manometer dengan satuan kg\cm2

, yang mempunyai 
tekanan komponen 6 kg/ cm2 sedikit lebih kecil dari kekuatan 
tabung udara agar dapat di jamin tidak meledak selama 
pemakaian ujung pipa T1 yang lain di sambung dengan pipa 
P2, dan dilanjutkan dengan T2, 

---_T, 

Salah satu ujung pipa T2 disambung dengan keran K2 
yang merupakan inlet udara yang dipompakan kedalam 
tabung Tu. Ujung yang lain dari pipa t2 disambung dengan 
pipa P3 dan diteruskan dengan nepel N1, dan diteruskan 
keselang p!astik s1 yang cukup kuat untuk tekanan udara 
sampai 6 kg/cm2

· Sambungan ini perlu diperkuat dengan 
klem. 

Selang ·plastic S 1 disambungkan dengan nepel N2 
memakai kelem, diteruskan ke tabung cairan Tc. (gambar 
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dibawah) Tabung cairan Tc dibuat dari tabung bekas Freon 
yang sudah memiliki keran ~- Pada tabung ini perlu 
dipasang inlet dan outlet cairan pengawet. Inlet I dan outlet 
cairan 0 ini dapat dibuat dari pipa air minum yang dilas pada 
tabung tersebut. Pekerjaan pengelasan ini sebaiknya 
dilakukan oleh orang yang telah berpengalaman agar 
pekerjaannya baik, tidak menimbulkan perlemahan pada 

tabung. karena tutup inlet 1 pada 

·r. 

tabung cairan harus cukup rapat 
udara maka tutup pipa inlet itu di beri 
lapisan karet yang berpungsi sebagai 
sial. tubuh. Peran peranan yang 
sangat besar sehingga apabila hewan 
atau manusia akan kekuranabung 

Tabung B cairan pengawet 0 (Gambar 4.3) di 
sambung dengan selang plastik S2 yang berdiameter 12- 19 
mm, dan tahan tekanan tinggi. Sambungan antarar pipa 
autle 0 dengan selang plastik perlu di klem kuat. 

Detail selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 4.4 
selang plastik S2 di hubungkan dengan pipa bercabang tiga 
P3 yang masing - masing ujungnya terdapat keran penatur K 
4-6. Setelah keran pengatur ini, aliran di teruskan dengan 
selang plastik S 3- 5 yang diameternya sama dengan 
diameter pipa plastik S2 sampai ke nose! No 1-3 yang 
diperlengkapi dengan keran K 7-9 untuk pelepas pelembung 
udara yang terjebak di dalam nosel. 

Nosel No 1-3 dapat dibuat dari bua pipa yang 
berdiameter 12- 19 mm dan 60 mm atau 120 mm tergantung 
pada jenis bambu yang akan di awetkan untuk bambu 
dengan dimeter 60-120 mm dapat dipakai nose! dengan 
hanya sekedar pedoman dengan di8ameter 120- 180 dapat 
hanya sekedar pedoman yang tidak harus di ikuti secara 
kaku tergantung pada pipa yang tersedia di pasaran. Nose! 
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No 1-3 disambungkan dengan pipa karet P 4-6 yang 
salasatu ujungnya mempunyai diameter sesuai dengan 
diameter nose! selanjutnya dimeter untuk dapat di 
sambungkan dengan bambu mempunyai kisaran diameter 
tentu, iyaitu 60-120 mm atsu 120- 170 mm tabel pipa karet 
adalah sekiter 5mm. Keduua ujung pipa karet ini 
penyambunganya dengan nose! dan bambu di kelem 
secukupnya agar tidak terjadi kebocoran agar pipa karet ini 
tidk pecah maka pipa itu perlu dibuat dengan kain terpal 
yang kuat dalam beberapa lapisan dan diikat 

Perlu di angkat bahwa semua sambungan pipa 
memakai seal secukupnya agar tidak bocor. 

Cia rnhar 4 .4. Dcfail C 

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini yang 
ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Mengenalkan kepada masyarakat desa Boidu; Kelompok 

Tani, Kelompok · Tani-temak, LPM, Pemerintah Desa 
tentang teknik Pengawetan Bambu dari serangga bubuk 
dengan metode tekanan hidrostatis. 

2. Memberi pengetahuan kepada masyarakat desa Boidu; 
Kelompok Tani, K~lompok Tani-ternak, LPM, Pemerintah 
Desa tentang teknik Pengawetan Bambu dari serangga 
bubuk dengan metode tekanan hidrostatis. 

3. Dengan praktek langsung, Kelompok Tani , Kelompok 
Tani-ternak, Kelompok nelayan tambak, LPM, akari dapat 
secara mandiri menguasai dan melakukan teknik 
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Pengawetan Bambu dari serangga bubuk dengan 
metode tekanan hidrostatis. 

METODEPELAKSANAAN 
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan 

metode pelatihan penerapan IPTEKS. Kegiatan ini juga 
merupakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 
melalui pelatihan teknik Pengawetan Bambu dari serangga 
bubuk dengan metode tekanan hidrostatis. Adapun kegiatan 
ini melalaui beberapa tahapan yaitu: 
Tahapan I : Persiapan 

Untuk melakukan teknik Pengawetan Bambu dari 
serangan serangga bubuk dengan metode tekanan 
hidrostatis., Persiapan perlu dilakukan agar proses dapat 
berja!an dengan lancar persiapan yang kurang baik selain 
mengakibatkan proses yang lamban karena waktu 
tunggunya melampui batas adapun persiapan itu meliputi 
hal- hal berikut: 
a. Sebelum penebangan bambu, perlu di lakukan 

pengeeekan persediaan boraks apakah jumlahnya eukup. 
Jangan sampai terjadi kehabisan boraks pada saat masih 
banyak bambu yang belum diawetkan , karena borak ini 
tidak tersedia di sebarang toko, bahkan seringkali boraks 
harus di pesan dari kota lain. Perlu di perhatikan bahwa 
proses pengawetan bambu sebaiknya dilakukan sendini 
mungkin mungkin. 
Perkiraan kebutuhan Larutan Pengawet. 
Sesuai uran terdahulu, sebelum menebang bambu yang 
akan diawetkan perlu dicek persediaan bahan pengawet 
agar tidak terjadi proses pengawetan berhenti karena 
kehabisan bahan pengawet. Oleh karena itu kebutuhan 
bahan pengawet 1n1 diperkirakan terlebih dahulu. 
Perkiraan kasar dapat dilakukan dengan anggapan larutan 

Buletin Sibermas Vo/.2 No. 5 Juni 2011 135 

yang diperlukan adalah sekitar 10% dari volume bambu. 
Oengan memperhaitkan gambar dibawah kebutuhan 
bahan pengawet dapat dihitung dengan persamaan: v total = rr x f1;o3J x L 

V rongga = rr x lo1;03J x L 

V bambu = V total - V rongga 
Oalam memperkirakan kebutuhan bahan pengawet untuk 
sejumlah bambu dapat dihitung secara kasar, eukup 
diambil ukuran bambu rata-rata yang dapat mewakili 
ukuran bambu yang lain. Kebutuhan satu batang bambu 
ini dikalikan dengan jumlah batrang bambu dapat 
dianggap sebagai kebutuhan bahan pengawet seluruhnya. 
Untuk menghitung kebutuhan bahan pengawet satu 
batang bambu, berikut ini diberikan satu eontoh 
perhitungan. 
Bambu dengan panjang 6000 em, pangkal bambu 0 1 = 9 
em, 02 = 7,2 em, sedangkan ujung bambu 0 3 = 6 em dan 
04 = 4,8em. Maka kebutuhan bahan pengawet adalah: 

V total = rr x( 01 +0~ 2 x L 
4 

= Tf i 94+ 6J 2 
X 600 = 26,507 ee 

v rongga = rr i o1;0J-2 x L 

= rr x[7·~ + 4J 2 
x 600 = 16,965 ee 

V bambu = V total- V rongga 
= 26,507 -16,965 = 9,542 ee 

Vlarutan = 10% x 9,542 = 954 ec 
Berat Boraks = 1 0% x Vlarutan 

= 10% x 954 = 95,4 gram 
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Vair = 90% x V larutan =858,6 cc 
b. Setelah tahu bahwa persedian boraks cukup, maka 

penebangan bambu baru boleh dilakukan. Untuk 
penebangan bambu, perlu dipiiih bambu yang berumur 
3-5 tahun, bambu yang terlalu muda kualitasnya kurang 
baik. Terjadi kisut dan muda pecah, sedang bambu yang 
terlalu tua akan memakan waktu yang lama untuk 
pengawetan nya cabang- cabang bambu jangan di 
pangkas bersih tetapi sisakan sekitar 30 em. Kalau 
cabang -cabang ini di pangkas bersih maka larutan 
pengawet akan mengancur lewat luka bekas potongan 
jangan menebang bambu dapat dilakukan sedini mungkin 
setelah di tebang. 

c. Tempat pengawetan dibersihkan, sebaiknya alat-alat 
ataupun barang-barang lain yang tidak diperlukan, 
dijauhkan dari tempaat itu, agar tidak terkena bahan 
pengawet seta tidak mengganggu dalam mencari sesuatu. 

d; Penyediaan alat-alat yan diperlukan, me!iputi sarung 
tangan karet, sepatu karet, masker, alat pengawet, 
boraks, air zat pewarna, saringan, kelem, kain terpal, 
kunci obeng, drei, ember, gergaji, pel, gelas plastik, 
takaran, timbangan dan pampa. 

Tahapan II: Teknik Pelaksanaan 
Proses Pemasukan Bahan Pengawet 

Pelaksanaan pengawetan tahap pertama adalah 
penggantian sap bambu dengan larutan pengawet. Dalam 
proses ini larutan pengawet ditekan masuk kedalam bambu, 
mendorong keluar sap bambu yang mengandung glukosa 
yang rnerupakan makanan serangga bubuk. Adapun cara 
pelaksanaany adalah sebagai berikut: 
a. Selama menunggu proses pengawetan dimulai, pangkal 

dan ujung bambu sudah terjad! penguapan sap bambu 
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sehingga bagian ujung itu menjadi agak kering. Oleh 
karena itu pangkal bambu perlu dipotong dengan gergaji 
dekat ruas. Pemotongan bambu dilakukan sesaat 
sebelum karet dipasang. Tujuan pemotongan ini adalah 
untuk memperoleh tampang bambu yang masih segar, 
belum terjadi pengeringan pembuluh air bambu. Jika 
pembuluh ini sudah mengering, proses pemasukan 
larutan dapat terhalang oleh gelembung udara 
didalamnya. Jarak antara tempang yang digergaji dengan 
ruas yang berdekatan agar setelah pipa karet dikelem 
menyelubungi pangkal bambu itu, hubungannya dapat 
erat, pipa karet tidak mudah bergeser lepas karen 
terhalang ruas. 

b. Ujung nbambu juga dipotong dengan gergaji, sedang 
pemotongannya boleh disebarang tempat asal tampang 
yang diperoleh masih segar. 

c. Pipa karet dipasang pada pangkal bambu dengan kelem 
secukupnya. Pipa karet diselubungi dengan kain terpal 
sampai tiga lapis dan disabuk spiral dengan tali yang kuat 
agar pipa tidak pecang. 

d. Bambu diletakkan diatas penyangga dengan kedudukan 
pangkal sedikit lebih tinggi daripada ujung, 

e. Boraks dimasukkan kedalam ember bersih dan air 
dituangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk 
dengan pengaduk yang bersih .agar borak larut dan tidak 
meninggalkan gumpalan-gumpalan. Adapun 
perbandingan bahan yang dipakai sesuai ketentuan yaitu 
1 Kg boraks dengan 9 liter air ditambah zat pewarna 
didalam air. Untuk mempercepat pelarutan dapat 
digunakan air panas. 

f. Larutan borak disaring, selanjutnya dimasukkan ketabung 
larutan pengawet pada keadaan keran K4-9 terbuka. 
Pembukaan keran K4-9 ini dilakukan jika semua pipa 
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karet dipakai untuk pemrosesan. Jika ada pipa karet yang 
tidak termanfaatkan maka keran yang menuju ke pipa itu 
ditutup. Udara yang terjebak didalam pipa maupun nosel 
dikeluarkan lewat keran nosel atau lewat tabung larutan. 
Setelah tidak ada lagi udara yang terjebak didalam, keran 
7-9 ditutup. Inlet tabung larutan juga ditutup rapat. 

g. Dalam keadaan keran K1-3 terbuka, udara dipompakan 
masuk melewati lubang pipa didekat keran K2 sampai 
tekanan mencapai 4 kg/cm2 yang dapat dilihat dari 
manometer. Selanjutnya keran K2 ditutup. 

h. Dalam waktu tidak lama sap bambu akan mulai keluar 
lewat ujung bambu habis, dan ditampung dengan gelas 
transparan. Setelah sap bambu habis, larutan pengawet 
akan mulai menetes ditandai dengan munculnya warna 
merah. 

1. Setelah larutan pengaweL mulai menetes, gelas 
penampung tetesan larutan diganti gelas kosong. Proses 
pemasukan larutan ini dihentikan setelah konsentrasi 
warna larutan yang ditampung didalam gelas sama 
dengan konsentrasi warna larutan pengawet. Untuk 
mendeteksi konsentrasi larutan secara lebih teliti dapat 
digunakan kertas pengukur pH. Selain itu penghentian 
proses pemasukan larutan pengawet dapat dilakukan jika 
cairan yang keluar dari bambu sudah mencapai sekitar 
1 0% dari volume bambu mas if. 

j. Penghentian proses dilakukan dengan menutup keran 
K4-6, setelah bambu selesai dimasuki larutan. 

k. Keran pada nosel dibuka, dilanjutkan dengan pelepasan 
karet dari bambu. Tumpahan larutan pengawet 
ditampung diember. 

I. Bambu berikutnya sudah dapat dipasang untuk proses 
pengawetan. 
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m. Setelah semua bambu di masuki larutan pengawet, 
peraltan dan lantai harus dibersihkan dengan air tawar. 

Selama proses pemasukan larutan pengawet kedalam 
bambu, tekanan harus dijaga jangan sampai kurang dari 2 
kg/cm2. Jika tekanan udara terlalu rendah maka perlu 
dipompakan udara lewati inlet didekat keran 1<2. Sudah 
barang tentu untuk memompakan udara, keran K2 perlu 
dibuka. Pembukaan keran ini dilakukan setelah lubang inlet 
dihubungkan dengan selang pompa. Perlu dijaga agar udara 
yang ada didalam tabung jangan sampai keluar.Selama 
proses pengawetan, mungkin saja. larutan pengawet yang 
ada didalam tabung tinggal sedikit, sehingga perlu ditambah. 
Penambahan larutan pengawet dilakukan pada keran K1 
tertutup, berarti selama penambahan larutan pengawet 
proses pengawetan dihentikan sejenak. 

- Setelah larutan pengawet·dimasukkan kedalam bambu, 
proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Pengeringan 
ini dilakukan dengan menyimpan bambu-bambu tersebut 
dirak yang terlindung dari sinar matahari secara langsung 
diatas lantai. Karena proses penguapan yang kurang merata 
dapat mengakibatkan retak-retak atau pecah. Selama 
pengeringan yang berjalan sekita dua minggu ini, didalam 
bambu juga terjadi proses difusi penyebaran bahan 
pengawet merata keseluruh bagian bambu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelatihan pengawetan Bambu ini diawali · dengan 

pemberian pengetahuan bambu manfaat dan alat pengawet. 
Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan yang dipandu 
langsung o!eh tim dan mahasiswa KKS Posdaya UNG. 
Selama pelatihan berlangsung, banyak pertanyaan
pertanyaan dan masukan yang dikemukakan warga terutama 
mengenai bahan bambu yang relative cepat rusak dan 
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berbagai jenis bambu yang potensial untuk dimanfaatkan 
juga alat pengawetnya terutama tabung bertekanan udara 
dan tabung cairan dari segi ketersediaan yang mudah dicari 
dan harga relatif murah karena tersedia cukup. Pada 
umumnya warga di Boidu sangat senang dengan 
pemahaman awal mengenai bambu yang relatif tidak suka 
karena kurang keawetannya dan merasa terbantu dengan 
program ini mengingat selama ini karang taruna di kelurahan 
ini sedang mencari-cari bentuk kreativitas yang bisa memberi 
nilai tambah buat anggotanya. Dalam diskusi tersebut, 
tercetus pula ide dari Ketua Karang Taruna untuk membuat 
alat untuk kepentingan bersama sehingga jumlah alat bisa 
ditambah dan bisa disewakan atau digunakan secara 
bergiliran oleh warga. 
Hasil yang diperoleh dari pelatihan ini adalah masyarakat 
dapat membuat sendiri alat pengawet bambu dan dapat 
mengembangkan pemakaian bahan bambu lebih iuas karena 
kendala yang dihadapi berkurang. 

Pembahasan 
Selain menjadi komoditas untuk dijual bambu banyak 

dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bangunan dan 
kerajinan. Beberapa kelompok warga masyarakat selain 
menjalakan usaha sebagai petani dan pedagang bambu ada 
juga yang memakai bambu sebagai bahan bangunan untuk 
pembuatan Gudang penampungan dan pembakaran 
kerajinan batu bata, kandang ternak dan banyak juga dipakai 
untuk pembangunan rumah tempat tinggal. Kendala yang 
sering dihadapi warga masyarakat adalah keawetan bambu, 
karena bambu rentan terhadap serangan kumbang bubuk 
sehingga banyak diantara warga masyarakat enggan 
memakai bambu karena cepat rusak- dimakan serangga 
kumbang Bubuk. Kerusakan bambu menjadi kendala yang 
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sering dihadapi adalah serangan serangga dan jamur, pada 
garis besarnya serangga dan jamur menjadikan bambu 
sebagai sumber makanan dan tempat berkembang biak .. 

Upaya pengawetan bambu adalah dengan memberi 
tekanan hidrostatis dengan pampa manual (tangan) untuk 
menekan larutan penwgawet kedalam aliran sap bambu dan 
mendorong sap pohon yang mengandung pati akan terdesak 
keluar dan digantikan dengan cairan pengawet. Cara lain 
yang bisa diaplikasikan dalam memasukkan cairan pengawet 
yaitu dengan cara gravitasi. Metode ini cocok untuk 
digunakan didesa boidu yang lokasinya berbukit dan jauh 
dari sumber listrik. 

Dengan kegiatan ini kita sudah berpartisipasi nyata 
dalam penyelesaian persoalan mengenai kesulitan dan 
pengawetan Bambu. Bambu yang biasanya hanya djual dan 
umumnya hanya menjadi bahan bangunan sementara sudah -
mulai dilirik untuk dipakai sebagai bahan kerajinan seperti 
kursi (mebelair) dan juga bahan bangunan permanen. 

SIMPULAN 
Pelatihan pengawetan Bambu dengan alat hidrostatis 

ini telah mampu memberikan ketrampilan kepada warga 
dalam hal pemecahan permasalahan pengawetan bambu 
dan dapat mengembangkan pemakaian bambu secara lebih 
luas yang lebih berguna. Bambu dapat membantu 
mengurangi pemakaian kayu yang dalam pengambilanya 
merusak hutan dan cenderung menimbulkan banjir dan 
waktu pertumbuhan relative lama lebih dari 5 tahun, 
sementara bambu cepat tumbuh dalam jangka waktu 3 tahun 
sudah bisa digunakan. 
Saran 
1. Perlu dilakukan pembinaan, penyuluhan, dan !atihan 

praktek lanjutan mengenai pemanfaatan bambu sebagai 

Buletin Sibermas Vo/.2 No. 5 Juni 2011 142 



bahan stru~ur bangunan agar penggunaan 
dimasyarakat lebih meningkat dan mengurangi jumlah 
pemakaian kayu yang dapat merusak hutan. 

2. Perlunya kesadaran masyarakat dalam dalam pemilihan 
bahan pengawet dan bantuan pemerintah dalam 
penyediaan karena bahan pengawet sudah jarang 
ditemukan karena adanya pelarangan penggunaan 
bahan pengawet untuk makanan. 
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