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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang 

mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan). Kayu digunakan untuk 

berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan 

bangunan (pintu, jendela, rangka atap), bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga 

dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. 

Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada 

dinding sel berbagai jaringan di batang. Ilmu kayu (wood science) mempelajari 

berbagai aspek mengenai klasifikasi kayu serta sifat-sifat kimia, fisika, dan 

mekanika kayu dalam berbagai kondisi penanganan. Beberapa jenis kayu dipilih 

karena bersifat kedap air, isolator terhadap suhu udara, dan mudah dibentuk. 

Material kayu, sebenarnya merupakan salah satu material konstruksi  yang 

dapat diperbaharui dan sangat mendukung program ecogreen. Tanaman dan hutan 

kayu dapat menjadi paru-paru dunia dan produksi material kayu konstruksi 

menghasilkan emisi gas karbon yang paling sedikit dibandingkan material 

konstruksi lainnya. Sayangnya, saat ini penebangan dan penanaman kembali 

tanaman kayu belum mencapai keseimbangan. Masih banyak tanaman kayu yang 

ditebang dibandingkan dengan penanaman kembali (reboisasi). Hal itu tentu 

menyebabkan ketersediaannya menjadi sangat berkurang, apalagi untuk tanaman 

kayu jenis kayu keras dan lama tumbuhnya. Harga kayu menjadi melambung 

tinggi.  

Eksploitasi kayu yang berlebihan telah berlangsung cukup lama 

 menyebabkan kondisi hutan alam rusak parah dan memprihatinkan. Kondisi ini 

berimplikasi terhadap berkurangnya produksi kayu dari hutan alam, sehingga 

ketersediaan kayu berdiameter besar yang berasal dari hutan alam semakin 

terbatas. Di lain pihak, kebutuhan kayu untuk berbagai keperluan semakin 

meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.  
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Salah satu upaya untuk menambah kesediaan kayu adalah dengan 

membuat kayu laminasi, atau terkadang ada yang menyebut sebagai kayu glulam 

(glue laminated). Lembaran papan-papan kayu atau potongan kayu-kayu yang 

relatif kecil disusun dan direkatkan dengan lem dengan arah serat yang sejajar. 

Dibuatnya kayu laminasi ini diharapkan dapat memanfaatkan limbah dari sisa-sisa 

potongan kayu. Laminasi papan-papan kayu ini akan menyebabkan dimensi dan 

penampang kayu menjadi lebih besar dan dengan memampatkan juga akan 

diperoleh berat jenis yang lebih besar. Disamping itu, dengan dibuat lembaran-

lembaran papan, maka kualitas dan kadar air (kekeringan) kayu dapat dikontrol 

dengan baik.  

Penelitian ini merupakan penelitian komparasi mutu kayu laminasi dan 

kayu utuh di Solo hasil uji laboratorium dengan analisis SNI 7973 - 2013. Ditinjau 

dari kadar air, kerapatan kayu, kuat tekan, kuat tarik, kuat geser, dan kuat lentur. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan  latar belakang masalah tersebut agar pembahasan lebih 

terarah serta mendalam supaya sesuai dengan tujuannya , maka permasalahan 

dirumuskan sebagai berikut : 

1). Bagaimana hasil pengujian kayu laminasi dan kayu utuh di wilayah Surakarta 

pada uji laboratorium? 

2). Bagaimana hasil perhitungan mutu kayu laminasi dan kayu utuh berdasarkan 

SNI Kayu 7973 - 2013 yang mengacu pada nilai kadar air dan kerapatan 

kayunya? 

3). Bagaimana perbandingan nilai hasil pengujian mutu kayu laminasi dan kayu 

utuh di laboratorium dengan perhitungan SNI Kayu 7973 - 2013? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan uraian diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1). Untuk mengetahui hasil pengujian laboratorium kayu laminasi dan kayu utuh 

di wilayah Surakarta. 

2). Untuk mengetahui perhitungan mutu kayu laminasi dan kayu utuh 

berdasarkan SNI 7973 - 2013 berdasarkan kadar air dan kerapatan kayunya. 

3). Untuk mengetahui perbandingan nilai hasil pengujian mutu kayu laminasi dan 

kayu utuh di laboratoium dengan SNI 7973 - 2013. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1). Manfaat teoritis, menambah pengetahuan tentang perbandingan mutu kayu 

laminasi dengan kayu utuh dan SNI 7973 - 2013 ditinjau dari kuat tarik, kuat 

tekan, kuat lentur, kuat geser, kadar air, dan kadar lengasnya. 

2). Manfaat praktis, dari penelitian ini diharapkan akan menunjukkan hasil yang 

positif terhadap mutu kayu laminasi. Seingga dapat menjadi pilihan untuk kita 

menggunakan kayu laminasi. 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak 

meluas maka perlu adanya pembatasan sebagai berikut : 

1). Material kayu laminasi dan kayu utuh yang digunakan berasal dari Solo Raya. 

2). Menggunakan 5 jenis kayu, yaitu : 

a). Sengon c).   Kruwing       e).  Nangka 

b). Bangkirai d).  Nangka    

3). Perekat yang digunakan yaitu lem kayu (Presto). 

4). Dilakukan pengujian untuk mengetahui mutu kayu, yaitu : 

a). Kadar air 

b). Kerapatan kayu 
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c). Uji tekan, berdasarkan SNI 03-3958 - 1995 

d). Uji tarik, berdasarkan SNI 03-3399 - 1994 

e). Uji geser, berdasarkan SNI 03-3400 - 1994 

f). Uji lentur, berdasarkan SNI 03-3959 - 1995 

5). Benda uji masing-masing kayu laminasi dan kayu utuh adalah 3 buah. 

6). Dimensi pengujian kayu utuh disesuaikan dengan SNI yang berlaku saat ini. 

7). Dimensi pengujian kayu laminasi ditentukan sebagai berikut : 

a). Uji tekan 

 

 Gambar I.1. Dimensi kayu laminasi pada uji tekan. 

 

b). Uji tarik 

 

 

 

 

 

Gambar I.2. Dimensi kayu laminasi pada uji tarik sejajar serat. 
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c). Uji geser 

 

  Gambar I.3. Dimensi kayu laminasi pada uji geser. 

d). Uji lentur 

 

 Gambar I.4. Dimensi kayu laminasi pada uji lentur. 

 

F. Keaslian Penelitian 

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 yaitu : 

1).  “Tinjauan Kuat Lentur Balok Komposit Kayu dan Bambu” ( Elfian, 2001) 

menyatakan bahwa secara ekonomis kayu kruwing 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 
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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).  “Analisis Kuat Lentur pada Multiplex bambu dengan Epoxy Resin”( Setyo, 

2006 ) menyimpulkan bahwa untuk kuat lentur multiplex sebesar 728,735 

kg/cm2. Bahan yang digunakan adalah kayu mahoni, kayu jati, dan bambu 

petung. 

5). “Perbandingan Kuat Geser dan Lentur Balok Bambu Laminasi dengan Kayu” 

(Setiawan, 2015) menyimpulkan bahwa bambu dapat digunakan sebagai 

bahan pengganti kayu dengan cara laminasi. Bahan yang digunakan bambu 

petung, bambu ori, dan bambu wulung. 

 

Perbedaan tugas akhir ini dengan sebelumnya yaitu bahan yang digunakan 

adalah kayu laminasi yang akan dibandingkan dengan uji laboratorium dan 

analisis SNI 7973-2013. Susunan yang digunakan susunan carvel (Susunan batu 

bata). Dan dilakukan dengan pengeringan ruangan seperti pada penelitian 

sebelumnya. 


