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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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 
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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. 

B. 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 ? 

 

C. 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. 
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D. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

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. 

 

E. 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 ) 
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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/cm
2
 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/cm
2
. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


