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ABSTRACT 

There are three main types of materials in building construction, namely: wood, steel, and concrete. 
Nowadays, most of building function uses wood as its material from preparation to finishing. However, 
wood has some disadvantages, namely: wood may be damaged both fungi and termites, wood is more 
expensive enough and also difficult to be obtained. Based on the explanation above, bamboo can be used 
as material replacement. Bamboo has to be laminated in order to be used as material replacement of 
wood. There are three kinds of bamboo that is used. They are Petung bamboo, Ori bamboo, and Wulung 
bamboo. The researcher uses teak and mahogany as their comparator and Epoxy glue as their adhesive. 
The processes of bamboo lamination making are as a follows: The first is bamboo has to be cut into 
rectangles in order to become veneer. The second is dry the bamboo used oven until it reaches 15% 
moisture content. The third is glued the veneers which had been dried use Epoxy glue on both of the 
sides. The composition of the lamination uses carvel form. The test includes flexural strength and shear 
strength test. The result shows that the averages of shear strength are 24,59 MPa for teak, 17,19 MPa for 
mahogany, 10,22 MPa for Petung bamboo lamination and 9,42 MPa for both of Ori bamboo lamination 
and Wulung bamboo lamination. Meanwhile, the averages of flexural strength are 55,68 MPa for teak, 
31,88 Mpa for mahogany, 22,61 Mpa for Petung bamboo lamination, 34,13 Mpa for Ori bamboo 
lamination, and 15,98 Mpa for Wulung bamboo lamination. 
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Dalam kontruksi bangunan ada 3 jenis bahan utama yaitu kayu, baja dan beton. Antara ketiga bahan tersebut kayu 
merupakan bahan yang banyak digunakan pada setiap fungsi bangunan mulai dari persiapan sampai finishing. 
Kekurangan menggunakan bahan kayu yakni kayu dapat mengalami kerusakan baik dari jamur mupun rayap, semakin 
mahalnya harga kayu dipasaran, serta sulit didapat. Berdasarkan uraian diatas maka bambu dapat digunakan sebagai 
bahan pengganti kayu dengan cara dilaminasi. Bambu yang digunakan ada tiga jenis yakni : bambu petung, bambu ori, 
dan bambu wulung. Sebagai pembanding saya gunakan kayu jati dan mahoni. Dan sebagai perekat digunakan lem 
Epoxy. Untuk pembuatan bambu laminasi itu sendiri sebagai berikut ; bambu di potong membentuk persegi panjang 
sehingga menjadi venir, kemudian bambu dioven hingga mencapai kadar air 15%, lalu venir-venir bambu yang sudah 
dioven direkatkan dengan lem epoxy dikedua sisi. Susunan laminasi menggunakan bentuk carvel (batu bata). Pengujian 
meliputi uji kuat lentur dan uji kuat geser.Dari hasil pengujian yang dilakukan didapat sebagai berikut , kuat geser rata-
rata kayu jati 24,59 MPa, kayu mahoni 17,19 MPa, laminasi bambu petung 10,22 MPa, laminasi bambu ori dan bambu 
wulung sama yaitu 9,42 MPa. Sementara untuk kuat lentur rata-rata kayu jati yaitu 55,68 MPa, kayu mahoni 31,88 
MPa, laminasi bambu petung 22,61 MPa, laminasi bambu ori 34,13 MPa, laminasi bambu wulung 15,98 MPa.  

Kata kunci : Epoxy, Kuat Geser, Kuat Lentur, laminasi bambu,  

 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan 
rongga dan ruas dibatangnya. Bambu merupakan tumbuhan 
dengan pertumbuhan yang paling cepat tumbuh. Pada saat 
dia masih berupa tunas, bambu dapat tumbuh hingga 20 cm 
dalam sehari, tergantung pada kondisi tanah dan iklim 
tempat yang ditanam. Di Indonesia bambu dapat tumbuh 
dimanapun dan banyak terdapat di mana-mana. 

Oleh sebab itu bambu sangat berpotensi digunakan 
sebagai bahan alternaltif pengganti kayu jati maupun mahoni 
ataupun kayu-kayu lain yang kini mulai jarang dan harganya 
yang mahal. Bahan baku yang mudah didapat dan harga 
yang murah serta kuat  merupakan pertimbangan seorang 
enginering dalam memilih bahan bangunan. 

Sebagai bahan alternaltif, laminasi bambu juga harus 
memenuhi persyaratan kualitas suatu bahan sesuai peraturan, 
supaya dapat digunakan sebagai bahan baku suatu 
konstruksi sipil. Pengujian-pengujian kuat geser,  maupun 
kuat lentur harus memenuhi persyaratan. Saat ini dengan 
dasar efisiensi pengolahan kayu, industri perkayuan bergeser 
dari penggergajian ke industri perekatan kayu seperti 
laminasi bambu ataupun kayu lapis yang lain. Penggergajian 
kayu sudah dikenal oleh masyarakat umum dan sudah 
digunakan sejak zaman dahulu. Di pihak industri kayu yang 
mengubah bambu menjadi laminasi bambu merupakan 
industri yang relatif maju dan lebih kompleks karena 
membutuhkan bantuan perekat untuk memproduksi 
laminasi. Industri laminasi ini lebih sulit untuk dipahami 
oleh masyarakat walaupun laminasi dan perekatnya sudah 
mulai dikenal sejak dipasarkan pada awal tahun 20-an. 

Industri laminasi mencoba memberikan perubahan 
sifat fisik kayu, bentuk papan dan sifat lain yang benar-
benar berbeda dengan sifat kayu aslinya. Pada era Orde Baru 

Indonesia telah mendorong industri perkayuan untuk 
meningkatkan nilai tambah produk kehutanan. Pada saat itu 
industri laminasi menjadi pilihan sehingga produksi laminasi 
di Indonesia menjadi sangat tinggi dan kemudian diekspor 
ke berbagai negara di dunia.penjualan laminasi keluar negeri 
mampu melampaui ekspor produksi industri penggergajian 
kayu seperti kayu gergajian untuk konstruksi berat, sedang 
dan ringan serta kayu gergajian untuk mebel (Tambunan, 
2006). Dengan alasan diatas itulah penulis membuat tugas 
akhir dengan judul “Perbandingan Kekuatan Geser dan 
Lentur Balok Bambu Laminasi dengan Kayu. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil 
rumusan masalah sebagai acuan untuk penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana sifat karakteristik dari laminasi bambu, 

kayu jati dan kayu  mahoni ? 
2. Apakah bambu laminasi dapat digunakan sebagai 

bahan alternaltif pengganti kayu ? 
Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
 Penelitian perbandingan kekuatan geser dan lentur 

balok bambu laminasi dengan kayu ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah bambu laminasi dapat digunakan 
sebagai alternaltif pengganti kayu jati maupun mahoni 
yang sekarang mulai sulit  didapatkan didaerah luar 
Jawa, Kalimantan , ataupun Sulawesi serta harganya 
yang mahal. 

2. Manfaat penelitian  
 Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu di 

bidang Teknik Sipil khususnya dibidang perkayuan. 
Terutama untuk memanfaatkan bambu yang banyak 
tersedia. 

Batasan Masalah 
Batasan-batasan masalah pada penelitian kali ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Bahan yang diuji bambu petung berasal dari 
karanganyar, bambu ori berasal dari karanganyar, 
bambu wulung berasal dari karanganyar, kayu jati dari 
karanganyar, dan kayu mahoni dari karanganyar. 

2. Pengujian yang dilakukan adalah : 
 Pengujian kuat desak kayu 
 Pengujian kuat lentur kayu 

3. Acuan yang digunakan adalah SNI  
4. Pengujian dilakukan dalam keadaan kering oven. 
5. Bentuk laminasi adalah carvel (bentuk batu bata). 

 
6. Perekat yang digunakan adalah lem Epoxy Resin. 

Keaslian Tugas Akhir 
Penyusunan tugas akhir ini bukan yang pertama 

melainkan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam 
tugas akhir ini membahas tentang perbandingan kekuatan 
geser dan lentur balok bambu laminasi dengan kayu. 
Tugas akhir ini mengambil refensi dari tugas akhir 
sebelumnya yakni :  
1. “ Tinjauan Kuat Lentur Balok Komposit Kayu dan 

Bambu” ( Elfian, 2001 ) menyatakan bahwa secara 
ekonomis kayu kruing memberi peningkatan lebih 
baik. 

2. “Tinjauan Kuat Lentur Balok Komposit Beton 
Bertulang Balok Bambu Laminasi dan Balok 
Bertulang Baja Pada Simple Beam” ( Danang, 2014 ) 
berkesimpulan bahwa momen kapasitas balok beton 
bertulangan bambu laminasi sedikit lebih kecil dari 
pada balok beton bertulangan baja dengan selisih rasio 
perbandingan 1,36 % sehingga bisa dinyatakan relatif 
sama. Hal ini disebabkan oleh besarnya kuat tarik 
bambu yang cukup tinggi yaitu 196 MPa.  

3. “ Tinjauan Kuat Lentur Kayu Laminasi dan Seng” ( 
Puspita, 2004 ) menerangkan bahwa berdasarkan hasil 
pengujian kuat geser lem terbesar yaitu 152,632 
kg/cm2 didapat pada jumlah lem yang banyak yakni 
dengan jumlah lem 6 cm. 

4. “Analisa Kuat Lentur pada Multiplex bambu dengan 
Epoxy Resin”( Setyo Budiyono, 2006 ) menyimpulkan 
bahwa untuk kuat lentur multiplex sebesar 728,735 
kg/cm2. Bahan yang digunakan adalah kayu mahoni, 
kayu jati, dan bambu petung. 
Perbedaan tugas akhir ini dengan sebelumnya yaitu 

bahan yang digunakan adalah bambu petung, bambu ori, dan 
bambu wulung, yang akan dibandingkan dengan kayu jati 
dan mahoni. Susunan yang digunakan susunan carvel 
(Susunan batu bata). Dan pada penelitian kali ini 
pengeringan kayu dilakukan dengan pengovenan. 
Sedangkan pada penelitian sebelum-belumnya pengeringan 
hanya dilakukan pengeringan ruangan. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Diskripsi Kayu 

Pengertian Kayu 

Kayu merupakan suatu sumber daya yang dapat 
diperbaharui (Renewable resource) secara terus menerus 
untuk jangka waktu yang lama. Banyak jenis pohon yang 
dapat tumbuh dengan cepat serta mampu menjamin 
tersedianya suplai bahan baku kayu yang dibutuhkan oleh 
masyarakat maupun industri. Kayu juga dapat didaur ulang 
secara sempurna dan 100 % dapat terurai di alam. Dengan 
demikian kayu merupakan bahan struktur yang ramah 
lingkungan. Dalam perkembangan teknologi pengolahaan 
kayu saat ini, orang mulai beralih pada jenis-jenis kayu yang 
mempunyai berat ringan dengan kekuatan yang besar. 
Kendala pemanfaatan kayu disebabkan oleh : 

a. Kayu dapat mengalami kerusakan oleh jamur, 
rayap, dan pengelolaan hutan sebagai sumber 
utama kayu tidak dilakukan secara 
berkesinambungan. 

b. Semakin mahalnya harga kayu dipasaran. 
Sedangkan keunggulan kayu sebagai bahan konstruksi 
bangunan antara lain : 

a. Berat kayu jika dibandingkan dengan baja lebih 
ringan. 

b. Mudah dikerjakan karena kayu lebih lunak. 
c. Beberapa jenis kayu kekuatannya sangat kuat 

dan awet. 
Dan keunggulan bambu sebagai bahan bangunan adalah : 

a. Mudah ditanam dan dapat tumbuh dimanapun. 
b. Harganya murah 
c. Tidak memerlukan perawatan khusus. 
d. Mempunyai kekuatan yang cukup tinggi. 

Struktur Kayu 

Kayu tersusun atas sel-sel yang memanjang, 
kebanyakan diantaranya berorientasi dalam arah longitudinal 
batang. Sel-sel ini bentuknya bervariasi tergantung pada 
fungsinya, memberikan kekuatan mekanik yang diperlukan 
oleh pohon dan juga melakukan fungsi pengangkut cairan 
maupun penyimpan persediaan makanan cadangan. 

Bagian-bagian pada pohon dapat terlihat apabila 
penampang pohon diiris seperti pada gambar di bawah ini :  

         

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Penampang Pohon 

a. Kulit 
Kulit terdiri dua bagian : 

- Kulit luar terdiri dari sel-sel yang sudah mati 
dan kering yang berfungsi sebagai pelindung 
bagian-bagian pohon yang dalam. 

- Kulit dalam terdiri dari sel-sel yang masih 
hidup dan basah. 

 

 



b. Lapisan Kambium 
Lapisan kambium adalah tempat pembuatan sel-sel 
kayu. Lapisan kambiun ini sangat tipis jika dibanding 
lapisan yang lain. 

c. Lapisan kayu 
Lapisan kayu masih sangat lunak atau masih muda, 
warnanya masih keputihan dan tebalnya kira-kira 1 cm 
sampai 20 cm, dan berfungsi untuk mengangkut air 
dan zat makanan dari akar menuju kedaun. Dan 
menyebarkan zat makanan dari daun ke seluruh bagian 
tumbuhan. 

d. Kayu Keras 
Kayu keras ini berupa lapisan yang keras, kokoh, dan 
berwarna tua. Pada lapisan ini tidak terdapat zat-zat 
makanan jadi tidak mudah lapuk. Lapisan ini berfungsi 
sebagai kekuatan mekanis pohon. 

e. Lingkaran Tahun 
Lingkaran tahun merupakan lapisan pohon yang 
melingkar seperti gelang / cincin. Gelang tahun 
memiliki ketebalan yang berbeda-beda hal ini 
dikarenakan air yang diserap di tahun itu semakin 
banyak air lingkaran tahun semakin tebal. Dari 
lingkaran tahun ini dapat kita ketahui umur kayu. 

Pada pertemuan antara batang dengan dahan akan 
membentuk yang disebut mata kayu. Semakin banyak mata 
kayu maka kualitas kayu tersebut semakin buruk. Karena 
mata kayu akan mempengaruhi kekuatan kayu. 

Struktur Bambu 

Sedangkan pada bambu , meskipun termasuk salah 
satu jenis kayu tapi anatomi bambu berbeda dengan kayu. 
Anatomi bambu dapat dilihat pada gambar 2.2 dibawah ini : 

 
Gambar 2.2. Penampang Bambu 

a. Batang 
Batang merupakan bagian bambu yang muncul ke 
permukaan tanah, berbentuk lurus. Bambu terdiri 
dari ruas-ruas yang dibatasi dengan sekat antar 
ruas. Setiap bagian buku bambu memiliki 2 cincin. 
Cincin atas adalah bekas yang muncul akibat 
munculnya ruas bambu, sedangkan cincin bawah 
merupakan tempat kelopak batang bambu melekat 
dan sering terlihat bekas kelopak dibambu jika 
lepas. 

b. Tunggul/bangkot bambu 
Tunggul merupakan bagian bambu yang sebagian 
tertanam di tanah dan sebagian muncul di 
permukaan tanah. Bagian ini tersambung langsung 
pasa bagian akar dan merupakan tempat 
tumbuhnya tunas bambu. 
 
 

c. Akar Rizoma 
Merupakan bagian terdalam dari bambu yang 
semakin kebawah akan semakin mengecil dan 
bukan tempat tumbuhnya tunas. 

Ketebalan setiap jenis bambu berbeda begitu juga 
kekuatannya, yang paling besar adalah jenis bambu petung 
dan memiliki kekuatan yang paling besar. 

Karakteristik Kayu 
Karakteristik Fisik 
Sifat fisik kayu antara lain: 

a. Daya hantar panas 
Kayu merupakan bahan isolator yang baik, karena 
memiliki daya hantar panas yang rendah seperti 
yang terlihat seperti tabel dibawah ini  

 Tabel 2.1. Daya hantar panas k dalam satuan 
kg.cal/jam.m.˚C pada berbagai                                           
macam bahan (Asroni, 1994) 

Bahan 
Batu 

Merah 
Beton 

Kayu 
Besi Seng 

// serat ┴ serat 

K 0,35 0,56 0,10 0,03 40-50 95 

 
 

b. Daya hantar listrik 
Kayu kering merupakan Isolator yang baik 
terhadap arus listrik, tetapi kayu yang 
mengandung air memiliki daya hantar listrik yang 
hampir sama dengan daya hantar air. 

c. Pengaruh temperatur 
Kayu mempunyai angka muai yaitu akan 
mengembang apabila dipanasi dan akan mengecil 
jika didinginkan. Angka muai kayu yang sejajar 
dengan arah serat, jauh lebih besar jika 
dibandungkan dengan yang tegak lurus serat. 

d.  Berat jenis kayu 
Berat jenis kayu berkisar antara 0,2 hingga 1,28 
umumnya dipengaruhi oleh pengeringan kayu dan 
volume kayu. Semakin berat kayu makin kuat 
kayu tersebut. 

Karakteristik Mekanis 

Kekuatan adalah kemampuan suatu kayu untuk 
menahan serangan dari luar yang dapat mengubah bentuk 
atau ukuran suatu kayu. Kekuatan kayu ada beberapa macam 
antara lain : 

a. Kuat Tarik 
Kuat tarik adalah kemampuan kayu untuk 
menahan gaya-gaya yang menarik kayu tersebut, 
gaya tarik terbesar terletak pada serat kayu. 

b. Kuat Geser 
Kuat geser adalah kemampuan kayu untuk 
menahan gaya-gaya yang mengakibatkan kayu 
bergeser. Ada 3 jenis gaya geser : kuat geser 
searah serat, tegak lurus arah serat maupun arah 
miring. 

c. Kuat Lentur 
Kuat lentur adalah kekuatan kayu untuk menahan 
gaya-gaya yang mengakibatkan kayu melengkung. 
Dalam hal ini ada 2 jenis yakni : kuat lentur statik 
yang menahan gaya secara perlahan dan kuat 
lentur yang menahan gaya secara tiba-tiba. 

d. Kuat Tekan 



Kuat tekan adalah kemampuan kayu dalam 
menahan tekanan akibat muatan. Ada 2 jenis 
tekanan yakni: tekanan tegak lurus serat dan 
tekanan sejajar arah serat. 

Karakteristik Kimia 

Susunan kimia yang terdapat pada kayu antara lain: 
Unsur Karbohidrat, unsur non karbohidrat, dan zat extraktif. 

Tegangan Ijin Kayu 

Besar tegangan ijin kayu tergantung pada kelas kuat 
kayu itu sendiri, atau pada berat jenisnya.penggolongan 
kelas kuat secara masinal (grading manhine) pada 
kandungan air standar (15%) menurut SNI-5-2002 dapat 
dilihat pada Tabel 2.2. Berdasarkan penggolongan kelas kuat 
atau mutu kayu seperti Tabel 2.2, maka nama kayu 
perdagangan tidak lagi dapat digunakan sepenuhnya sebagai 
penentu kelas kuat kayu. Tetapi nilai berat jenislah yang 
akan sangat menentukan. Tabel 2.2. Nilai kuat acuan (MPa) 
berdasarkan atas pemilahan secara masinal pada kadar air 
15% 

Kode mutu Ew Fb Ft// Fc// Fv Fc ┴ 

E26 25000 66 60 46 6,6 24 

E25 24000 62 58 45 6,5 23 

E24 23000 59 56 45 6,4 22 

E23 22000 56 53 43 6,2 21 

E22 21000 54 50 41 6,1 20 

E21 20000 50 47 40 5,9 19 

E20 19000 47 44 39 5,8 18 

E19 18000 44 42 37 5,6 17 

E18 17000 42 39 35 5,4 16 

E17 16000 38 36 34 5,4 15 

E16 15000 35 33 33 5,2 14 

E15 14000 32 31 31 5,1 13 

E14 13000 30 28 30 4,9 12 

E13 12000 27 25 28 4,8 11 

E12 11000 23 22 27 4,6 11 

E11 10000 20 19 25 4,5 10 

E10 9000 18 17 24 4,3 9 

Dimana : 

Ew : modulus elastisitas lentur (MPa) 
Fb  : kuat lentur  (MPa) 
Ft// : kuat tarik sejajar serat (MPa) 
Fc//  : kuat tekan sejajar serat (MPa) 
Fv  : kuat geser  (MPa) 
Fc┴  : kuat tekan tegak lurus serat (MPa) 

Nilai modulus elastisitas lentur (Ew) dalam satuan 
Mpa dapat diperkirakan dengan persamaan (2.1) dimana G 
adalah berat jenis kayu pada kadar air standar (15%).  

 Ew = 16000.G0,7 ..........................................    (2.1) 
Apabila nilai G yang diketahui bukan pada kadar air 

standar tetapi pada kadar air m% (m sebaiknya lebih kecil 

dari pada 30%), maka prosedur berikut ini dapat dilakukan 
untuk menentukan berat jenis kayu pada kadar air 15% 
(SNI-5,2002; ASTM D2395-02) 

a. Menghitung kadar air (m%) 
m = (𝑊𝑊𝑊𝑊−𝑊𝑊𝑊𝑊)

𝑊𝑊𝑊𝑊
 𝑥𝑥 100% .............................     (2.2) 

Wd dan Wg adalah berat kayu kering oven dan 
berat kayu basah. 

b. Menghitung kerapatan kayu (ϼ) dalam satuan 
kg/m3 
ϼ = 𝑊𝑊𝑊𝑊

𝑉𝑉𝑊𝑊
........................................................     (2.3) 

Vg adalah volume kayu basah. 
c. Menentukan berat jenis pada kadar air m% (Gm) 

Gm = ϼ

{1000�1+ 𝑚𝑚
100

�}
  .....................................    (2.4) 

Menentukan berat jenis dasar (Gb) 
Gb = 𝐺𝐺𝑚𝑚

(1+0,26.𝑎𝑎 .𝐺𝐺𝑚𝑚 )
, dengan a = 30−𝑚𝑚

30
...........    (2.5) 

d. Menentukan berat jenis pada kadar air 15% (G) 
G = 𝐺𝐺𝐺𝐺

(1−0,133.𝐺𝐺𝐺𝐺)
 ..........................................    (2.6) 

Untuk kayu dengan serat tidak lurus atau mempunyai 
cacat kayu estimasi nilai modulus elastisitas lentur acuan 
dari persamaan 2.1 harus direduksi dengan mengalikan nilai 
rasio tahanan yang ada pada pada Tabel 2.3 yang bergantung 
pada kelas mutu kayu. Kelas mutu kayu ditetapkan dengan 
mengacu pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.3. Nilai rasio tahanan ( SNI 03 – xxx – 2000) 

Kelas Mutu Nilai Rasio 

A 0,80 

B 0,63 

C 0,50 

 

Tabel 2.4. Cacat maksimum untuk setiap kelas mutu kayu 

Macam Cacat Kelas 
Mutu A Kelas Mutu B Kelas Mutu C 

Mata Kayu : 

Terletak di 
muka lebar 

1/6 lebar 
kayu 

 

1/4 lebar 
kayu 

1/2 lebar 
kayu 

Terletak di 
muka 
sempit 

1/8 lebar 
kayu 

1/6 lebar 
kayu 

1/4 lebar 
kayu 

Retak 1/5 tebal 
kayu 1/6 tebal kayu 1/2 tebal kayu 

Pingul 1/10 tebal 
kayu 1/6 tebal kayu 1/4 tebal kayu 

Arah Serat 1 : 13 1 : 9 1 : 6 

Saluran 
damar 

1/5 tebal 
kayu 

eksudasi 
tidak 

diperkena
nkan 

2/5 tebal kayu 
eksudasi 

tidak 
diperkenanka

n 

1/2 tebal 
kayu 

eksudasi 
tidak 

diperkenanka
n 

Gubal 

 

Diperkenank
an 

 
Diperkenankan Diperkenankan 



Lubang 
seranggga 

Diperkena
nkan asal 
terpencar 

dan 
ukuran 
dibatasi 

dan tidak 
ada tanda-

tanda 
serangga 

hidup 

Diperkenanka
n asal 

terpencar dan 
ukuran 

dibatasi dan 
tidak ada 

tanda-tanda 
serangga 

hidup 

Diperkenanka
n asal 

terpencar dan 
ukuran 

dibatasi dan 
tidak ada 

tanda-tanda 
serangga 

hidup 

Cacat lain 
Tidak 

diperkenan
kan 

Tidak 
diperkenankan 

Tidak 
diperkenankan 

Sumber : SNI 03 – xxx – 2000 

LANDASAN TEORI 

Pengertian 
Laminasi sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak 

sebelum perang dunia ke- 2, yaitu digunakan sebagai triplek 
tempat wadah teh. Yang kemudian terus berkembang dan 
tersedia di pasaran seperti sekarang ini. Terdapat beberapa 
pendapat mengenai pengertian kayulapis. Laminasi adalah 
sebuah papan tiruan yang disusun atas lembaran tipis kayu 
yang disebut venir yang kemudian direkat bersama-sama 
membentuk sebuah lamina. Selanjutnya lamina didefinisikan 
sebagai bentuk apapun yang dibuat dari lembaran tipis suatu 
bahan yang dijumpai di alam seperti kayu, besi, plastik dan 
lain sebagainya (Watkins, 1965). Laminasi adalah sebuah 
papan yang terdiri atas sebuah gabungan atau tumpukan 
tertentu dari berbagai lembaran kayu tipis (venir) yang 
letaknya saling berdekatan (Kollman et. al, 1975).  

Kuat Lentur Kayu 

Jika batang kayu diletakkan di atas dua tumpuan, 
dibebani dengan gaya P, maka serat-serat tepi atas dari 
batang akan saling mendesak dan pada serat-serat tepi 
bawah akan saling tarik-menarik. Karena serat-serat tepi atas 
saling mendesak, maka akan terjadi tegangan tekan. 
Sebaliknya pada serat tepi bawah akan terjadi tegangan 
tarik. Tegangan demikian disebut tegangan lentur (σ lt ). Pada 
batas antara tegangan tekan dan tegangan tarik, ada serat-
serat yang tegangannya = 0, berarti tidak terjadi tegangan. 
Tegangan ini terletak pada garis atau bidang lurus yang 
disebut garis netral. 

Jika tegangan yang terjadi (σ lt ) telah mencapai 
tegangan ijin (σ lt ), maka dianggap garis netral berada pada 
setengah tinggi balok (½ h). Pada saat ini masih terjadi 
keseimbangan yaitu : gaya tekan C sama dengan gaya tarik 
T. Besarnya gaya tekan maupun gaya tarik dapat dihitung 
dengan rumus :  

          C  =  T  =  luas diagram x lebar balok ...................   (3.1) 

          C  =  ½ h . δ  lt    x   b ..............................................    
(3.2) 

                        2 

          C  =  ¼ . h .δ lt  . b..................................................    (3.3) 

Akibat gaya tarikdan gaya tekan, dapat menimbulkan 
momen yang besarnya  

M =  besarnya gaya  x  jarak antara gaya tekan dan 
gaya tarik.......................................................   (3.4) 

=  C  x  ⅔ h ...................................................   (3.5) 

=  ¼ . b . h δ lt  . ⅔ h .....................................    
(3.6) 

  =  1/6 . b . h² . δ  lt  .......................................    (3.7) 

Karena tahanan momen W = 1/6 . b . h² , maka diperoleh 
tegangan ijin σlt   

δ lt   =  M / V ........................................................ 
(3.8) 

Oleh karena itu pada perencanaan balok yang menderita 
momen lentur atau batang tidak disambung, digunakan 
rumus sebagai berikut :  

 δ  =  M / V  ≤  δ lt ijin.........................................   (3.9)  

dimana : 

  b = lebar benda uji   (cm) 
  h = tinggi benda uji  (cm) 
  M = momen   (kg.cm) 
  V = tahanan momen   (cm2) 
  δ lt    = tegangan lentur   kg/cm2) 
  δ lt ijin  = tegangan ijin lentur  (kg/cm2) 

 
C. Modulus Elastisitas Lentur 

 
Modulus elastisitas lentur adalah modulus elastis yang 

dihitung berdasarkan beban lentur. Pengujian ini dilakukan 
pada bahan uji yang mempunyai kadar air kering maksimal 
20% . Pengujian modulus elastisitas lentur harus memenuhi 
persyaratan pada pengujian kuat lentur yang sesuai dalan 
SNI 03-3959-1995, dirumuskan : 

 
 
 
Em = 𝑝𝑝𝐿𝐿3

12.𝑦𝑦 .𝐺𝐺 .ℎ4 .............................................     
(3.10) 

dimana : 

 Em  = modulus elastis  (MPa) 
 B = lebar benda uji   (cm)  
 H = tinggi benda uji  (cm) 
 P = selisih pembebanan dari tahap satu ketahap 

berikutnya    (kg) 
 Y = selisih lendutan dari tahap satu ketahap 

berikutnya    (cm) 
 L = Jarak tumpuan   (cm) 

G.   Analisis Geser Lem 
 

Perekat sintetik komersial di Indonesia yang biasa 
digunakan untuk perekatan kayu terdiri atas perekat urea 
formaldehyde, melamine formaldehyde, phenol 
formaldehyde, resolsinol formaldehyde, cresol 
formaldehyde.jenis perekat komersial yang lain antara lain 
perekat epoxy, polivynil asetat, perekat berbasis karet.  

Pemilihan jenis perekat ditentukan oleh ketahanan dan 
keawetan kayu yang digunakan dan disesuailan dengan 
kondis lingkungan dari kayu yang digunakan. Menurut 
puspita (2004), jumlah lem yang digunakan dalam  
pengujian bervariasi yaitu 6 gram, 4 gram, dan 2 gram. Luas 
bidang geser untuk uji kuat geser lem sebesar 11,2 cm2 , 
berdasarkan hasil pengujian tersebut kuat geser lem terbesar 
didapat dari jumlah  lem terbanyak yang digunakan dengan 
persamaan berikut : 

 τ = 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎 𝑘𝑘  
𝐴𝐴

 ....................................................     (3.11) 

dimana : 



τ    = tegangan geser   (kg/cm2) 
Pmak  = kuat geser maksimum  (kg) 
A   = luas penampang  (cm2) 
 

METODE PENELITIAN 
 

Bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini 
antara lain ; bambu petung, bambu ori, bambu wulung, kayu 
jati dan kayu mahoni. Sedangkan untuk perekat digunakan 
perekat Epoxy Resin karena mempunyai daya lekat yang 
baik dan mudah didapat dipasaran. Sedangkan spesifikasi 
bahan dapat dilihat pada tabel 4.1.  
Tabel 4.1. Dimensi benda uji 

  

Jenis 
Pengujian 

Bahan Uji 

Sampel 
Jati Mahoni Bambu 

Laminasi 

Dimensi 
benda uji     

( l x t x p ) 
cm 

Kuat 
 lentur 

5 x 5 
 x 76 

5 x 5 
 x 76 

5 x 5 
 x 76 3 

Kuat 
geser    3 

Untuk komposisi bambu laminasi sebagai berikut:  

0,5 cm

5 cm

5 cm

0,3 cm

5 cm

5 cm
Laminasi Bambu Petung Laminasi Bambu Ori dan

Wulung

Gambar 4.1. Susunan balok laminasi bambu 

Kayu Jati 
Kayu jati merupakan kayu yang sudah terkenal di 

masyarakat dan digunakan sebagai kayu struktur dengan 
kriteria antara lain ; Jenis kelas kuat II, kelas awet I dan II. 
Kayu Mahoni 

Dalam penelitian kali ini kayu mahoni digunakan 
sebagai salah satu pembanding dari balok laminasi bambu. 
Adapaun kriteria kayu mahoni antara lain; Kayu kuat II – III 
(sedang), tingkat keawetan kelas III, dan tingkat pemakaian 
III.  
Balok Laminasi Bambu 

Yang digunakan sebagai bahan laminasi pada 
penelitian ini terdiri dari bambu petung, ori dan wulung. 
Susunan yang akan digunakan adalah model batu bata. 
Untuk bambu petung tebal venir rencana adalah 0,5 cm 
sedangkan untuk bambu ori dan wulung adalah 0,3 cm. 
Perekat Epoxy Resin 

Perekat Epoxy Resin merupakan sejenis perekat 
digunakan pada industri mebel. Perekat jenis ini terdiri dari 
dua bagian yang pada tahap penggunaanya harus dicampur 
dan diaduk terlebih dahulu. Adapun dua bagian tersebut 
antara lain ; Addhesif ( perekat ), Hardener ( pengeras ). 
Dalam penelitian kali ini perekat digunakan untuk perekat 
antar venir. 

Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 5 tahap untuk 

lamanya waktu pelaksanaan saya memperkirakan 
menghabiskan waktu tiga 4 bulan, mulai dari tahap usulan 
penelitian sampai pendadaran. Adapaun tahapan penelitian 
sebagai berikut : 

1. Tahap Persiapan,  
Penyiapan bahan dan peralatan meliputi pembelian 

bahan-bahan seperti lem epoxy resin, bambu petung, bambu 
ori, bambu wulung, kayu jati dan kayu mahoni.  

2. Tahap Pembuatan 
Pembuatan sampel yakni dibagi menjadi dua bagian 

yaitu bagian non laminasi seperti penyiapan balok kayu jati 
dan mahoni, dan yang satunya pembuatan balok bambu 
laminasi mulai dari pemotongan, pengovenan, kemudian 
penyusunan. 

3. Tahap Pengujian 
Tahap ini akan dilakukan pengujian mulai dari 

pengujian bahan sampai pengujian balok bambu laminasi. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Karakteristik Bahan 

Berdasarkan pada pengujian krakteristik bahan berupa 
bambu petung, bambu ori, bambu wulung, kayu jati, dan 
kayu mahoni yang telah dilaksanakan kemudian dilanjutkan 
dengan analisa kuat lentur dan analisa kuat geser. Maka 
hasilnya sebgai berikut : 
1. Analisa Kuat Lentur 

Dari hasil pengujian yang diperoleh seperti yang 
ditunjukkan lampiran 5 dan hasil analisa sesuai dengan 
persamaan 4.1  maka didapat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Gambar 5.1. Diagram kuat lentur rat-rata 

Pada pengujian lentur untuk spesimen bambu 
laminasisemuanya memiliki kuat lentur lebih kecil dari pada 
sampelkayu jati maupun mahoni. Hal itu disebabkan karena 
bambulaminasi memiliki defleksi hingga melebihi kayu jati 
maupun kayu mahoni dan dapat kembali kebentuk semula 
dengan pertambahan panjang kecil. Hal itu tidak terjadi pada 
kayu jati dan mahoni. Pada kayu jati dan mahoni ketika kayu 
sudah melampaui batas lentur maka dia tidak akan kembali 
ke bentuk semula. Berdasarkan Tabel 2.2 sampel laminasi 
bambu petung masuk kode mutu E24, laminasi bambu ori 
masuk kode mutu E37 dan laminasi bambu wulung masuk 
kode mutu E17 

2. Analisa Kuat Geser 
Dari hasil pengujian yang diperoleh seperti yang 

ditunjukkan lampiran 6 dan hasil analisa sesuai dengan 
persamaan 4.2  maka didapat : 
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Gambar 5.2. Diagram kuat geser rata-rata 

 Kuat geser lem yang dapat ditahan berkisar antara 
9,42 MPa sampai dengan 10,22 MPa. Jika dibandingkan 
dengan kayu jati yang mampu menahan gaya geser hingga 
24,59 MPa. Kekuatan lem epoxy untuk menahan gaya geser 
masih jauh dibanding dengan kayu jati. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
perbandingan kuat geser dan lentur balok bambu 
laminasidengan kayu yang terdiri dari bambu petung bambu 
ori, serta bambu wulung yang dibandingkan dengan balok 
kayu jati dan balok kayu mahoni, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 

1) Untuk menahan kuat lentur balok kayu jati dan 
mahoni lebih unggul dibandingkan dengan balok 
bambu laminasi yakni untuk balok  kayu jati rata-
rata sebesar 55,68 MPa, balok kayu mahoni 31,88 
MPa, laminasi balok bambu petung 22,61 MPa, 
laminasi balok bambu ori 34,13 MPa, laminasi 
balok bambu wulung 15,98 MPa. 

2) Analisa kekuatan geser balok  kayu jati dan 
mahoni lebih unggul dari pada balok bambu 
laminasi, yakni untuk balok kayu jati rata-rata 
sebesar 24,59 MPa, balok kayu mahoni 17,19 
MPa, laminasi balok bambu petung 10,22 MPa, 
laminasi balok bambu ori 9,42 MPa, dan laminasi 
balok bambu wulung 9,42 MPa. 

3) Ditinjau dari hasil pengujian dan analisa maka 
balok bambu laminasi dapat digunakan sebagai 
bahan alternaltif pengganti kayu jati dan mahoni, 
walaupun tidak sekuat balok kayu jati maupun 
mahoni. 

4) Ditinjau dari segi ekonomi laminasi bambu lebih 
ekonomis yakni dengan satu batang bambu 
petung seharga Rp 60.000,00 – Rp 90.000,00 
dapat dibuat balok bambu berukuran 8/10 dengan 
panjang 3 m. Untuk kayu jati dengan ukuran 
tersebut harga di pasaran mencapai Rp 
1.200.000,00 

5) Pada pengujian kuat lentur balok bambu laminasi 
belum mengalami kerusakan atau mencapai 
tekanan maksimum karena lendutan yang terlalu 
besar pada laminasi. Maka dari itu saya 
menggunakan dial dengan besar maksimal 2 cm 
sebagai acuan maksimal lendutan. 

 
 
 
 

Saran 

Tugas akhir ini merupakan penelitian mengenai 
perbandingan kuat lentur dan geser balok bambu laminasi 
dengan kayu. Untuk selanjutnya masih dibutuhkan adanya 
penelitian lebih lanjut dalam penelitian bambu sebagai 
bahan alternaltif bahan bangunan. Oleh karena itu ada 
beberapa saran yang dapat saya sampaikan yaitu sebagai 
berikut : 

1) Perlu dicermati saat pengujian apakah lem atau 
kayu yang mengalami kerusakan atau keretakan. 

2) Untuk pemotongan kayu maupun bambu 
diusahakan dilakukan pada musing kemarau yakni 
antara bulan Juni sampai September untuk 
mengurangi resiko kayu diserang penyakit bubuk. 

3) Bambu yang digunakan harus yang berumur yakni 
minimal 3 tahun untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. 

4) Untuk pembuatan venir bambu gunakan alat serut 
kayu sehingga permukaan venir bambu rata hal ini 
akan berpengaruh pada kekuatan dan jumlah lem 
yang digunakan. 

5) Perletakan benda uji pada alat uji sebaiknya 
diperhatikan supaya simetris sehingga beban bisa 
maksimal 

6) Perlu ketelitian dalam membaca dan mencatat 
hasil pengujian karena akan mempengaruhi 
hitungan. 

7) Selalu utamakan keselamatan pada saat melakukan 
penelitian 

8) Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan 
dengan variasi jenis bahan uji maupun metodenya. 
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