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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kayu merupakan salah satu bahan struktur yang banyak terdapat di 

Indonesia,dan merupakan bahan yang relatif murah jika dibandingkan dengan 

bahan lain.Selain harganya yang relatif murah,kayu juga memiliki beberapa nilai 

lebih jika dibandingkan dengan bahan lain,yaitu: 

1) Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. 

2) Memiliki kekuatan yang relatif besar pada suatu massa volume kecil. 

3) Memiliki nilai estetika. 

Semakin berkembangnya penggunaan bahan kayu sebagai prasarana 

fisik,maka kayu sebagai unsur bangunan turut memegang peranan 

penting.Umumnya penggunaan kayu sebagai bahan struktur hanya untuk bahan 

non stuktural seperti :kusen,pintu dan daun jendela.Menghemat penggunaan  

bahan kayu dan mengatasi keterbatasan kayu serta semakin sulitnya mencari 

diameter kayu yang relatif besar,maka perlu dicoba kombinasi antara dua jenis 

kayu yang bebeda ,disini akan dicoba penggabungan antara kayu sengon dan kayu 

jati dalam satu kesatuan struktur yang disebut balok laminasi.Kayu sengon 

mempunyai struktur yang lemah,sedangkan kayu jati mempunyai struktur yang 

sangat kuat. 

Masing-masing sifat bahan kayu tersebut apabila dikombinasikan 

diharapkan akan diperoleh sifat gabungan yang lebih baik.Jadi dengan membuat 

balok laminasi dari kayu sengon dan kayu jati diharapkan akan mempunyai kuat 

lentur yang relatif besarAgar kedua jenis kayu tersebut dapat disatukan sehingga 

aksi antara kedua jenis kayu tersebut dapat dengan sempurna,maka digunakan lem 

perekat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya gelinciran atau pemisahan 

antara kedua jenis kayu tersebut.Sehingga balok laminasi menjadi satu kesatuan 

yang monolit yang mampu bereaksi terhadap beban kerja dengan 

baik.Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka penulis mencoba meneliti 

kayu sengon dan jati yang disatukan dengan lem epoxy.Hasil-hasil penelitian 



 

penggabungan dua jenis kayu sebagai bahan struktur sudah banyak dilakukan baik 

berupa struktur rangka maupun portal, tetapi penggabungan dua jenis kayu antara 

kayu sengon dengan jati dengan perekat lem epoxy  belum pernah dilakukan 

sebelumnya. 

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Berapa besar kuat lentur dan kuat tarik kayu sengon dan kayu jati  

2. Berapa besar kuat lentur balok laminasi kombinasi antara kayu sengon dan jati. 

3. Berapa besar momen lentur benda uji yang berupa balok laminasi 

 

C.  Tujuan  Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1). Untuk mengetahui kekuatan lentur balok laminasi antara kayu jati dan sengon 

dengan perekat lem Epoxy. 

2). Mencari alternatif lain untuk mengatasi semakin sulitnya menemukan kayu 

yang berdiameter besar. 

3). Mengoptimalkan  penggunaaan kayu sengon sebagai material dasar bahan 

bangunan struktur dan non struktur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1). Bagi perancang bangunan, penggabu nan kayu lemah dan kayu kuat dapat  

digunakan sebagai alternatif untuk struktur bangunan. 

2). Bagi pengguna bangunan, diharapkan dapat lebih menghemat biaya.  

3). Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menjadi informasi 

bagi dunia ilmu pengetahuan dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya. 

 

E.  Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1). Kayu yang digunakan adalah kayu sengon dan jati yang baru ditebang dan di 

keringkan 30 hari. 

2). Variasi ukuran benda uji : 



 

      - jenis kayu sengon                : ukuran 2 cm x 5 cm x 110 cm             1 buah  

                                                     : ukuran 4 cm x 5 cm x 110 cm             1 buah  

                                                     : ukuran 6 cm x 5 cm x 110 cm             1 buah 

                                                     : ukuran 8 cm x 5 cm x 110 cm             1 buah 

                                                     : ukuran 10 cm x 5 cm x 110 cm           1 buah 

                                                     : ukuran 2.5 cm x 2.5 cm x 60 cm         3 buah 

      - jenis kayu Jati                      : ukuran 1 cm x 5 cm x 110 cm             2 buah 

                                                     : ukuran 2 cm x 5 cm x 110 cm             2 buah 

                                                     : ukuran 3 cm x 5 cm x 110 cm             2 buah 

                                                     : ukuran 4 cm x 5 cm x 110 cm             2 buah 

                                                     : ukuran 10 cm x 5 cm x 110 cm           1 buah 

                                                     : ukuran 2 cm x 3 cm x 60 cm               3 buah 

3).  Lem Epoxy  dengan merk Ponal. 

4).  Pengujian yang dilakukan adalah pengujian lentur dan kuat tarik kayu. 

5).  Kayu yang dilakukan pengujian ini termasuk kelas kuat II dan IV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


