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ABSTRAK 

Penerapan teknologi kayu laminasi merupakan alternatif yang memungkinkan tercapainya 
ukuran kayu dalam pemanfaatanya pada konstruksi banguna sipil. Proses rekayasa ini 
memungkinkan kayu-kayu dari kelas kuat rendah atau limbah olahan kayu dapat dimanfaatkan 
sedemikian rupa sehingga dihasilkan produk kayu rekayasa (engineered wood produced) yang 
mampu berperan secara struktural.Salah satu solusi adalah mencari bahan pendamping kayu  
sebagai bahan pengisi untuk meningkatkan kelas kuat kayu sebagai bahan bangunan adalah 
bambu.Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan mengetahui posisi 
perkuatan bambu yang efektif pada lapisan balok laminasi sehingga diperoleh tegangan lentur 
maksimal. 

Dilakukan pengujian pendahuluan berupa pengujian sifat fisik dan mekanik seperti pengujian 
kadar air dan berat jenis, kuat tekan,kuat tarik,kuat geser, serta kuat lentur.Penelitian ini 
menggunakan kayu Rajumas laminasi dengan perkuatan bambu Galah,yang disusun menjadi empat 
lapis dengan dimensi 5.5 cm x 7.5 cm x 160 cm. Dibuat empat jenis balok kayu yaitu balok Rajumas 
tanpa perkuatan sebagai balok kontrol, balok laminasi kombinasi 1 dengan perkuatan dibagian atas 
lapis terakhir, balok laminasi kombinasi 2 dengan perkuatan dibagian bawah lapis terakhir, dan balok 
laminasi kombinasi 3 dengan perkuatan dibagian bawah lapis ketiga dan bagian atas lapis 
terakhir.Pengujian kuat lenturnya menggunakan alat Flexure and Transverse Testing Machine dengan 
metode Two Point Loading. 

Hasil pengujian lentur pada masing-masing balok laminasi kombinasi 1, balok laminasi 
kombinasi 2, dan balok laminasi kombinasi 3 didapatkan tegangan lentur maksimal berturut-turut 
sebesar 602 MPa, 835 MPa, dan 444 MPa.Dari ketiga kombinasi,tegangan lentur maksimum yang 
mengalami peningkatan terhadap balok kontrol adalah terjadi pada kombinasi 2 dengan peningkatan 
sebesar 18%. 

 
Kata Kunci: Kayu Rajumas, Perkuatan Bambu, Balok Laminasi,Tegangan Lentur. 

PENDAHULUAN 

Kayu merupakan material struktural dan 
banyak disediakan oleh alam dan diminati 
dibeberapa daerah di Indonesia. Material 
utama pada bangunan tradisional Indonesia 
mayoritas adalah kayu. Peminat kayu pada 
dunia konstruksi meningkat dalam beberapa 
dekade terakhir, dari sisi arsitektur dinilai 
indah, mewah, penuh seni, dan nyaman 
sebagai tempat tinggal. Kayu sebagai bahan 
bangunan sampai saat ini masih hanya 
dipakai untuk struktur atap dan 
kusen.Sedangkan untuk struktur balok, kolom 
dan lantai masih jarang ditemui. Sebagai 
bahan konstruksi struktural,kayu yang dipakai 
harus memiliki ukuran yang relatif besar 
dengan mutu terjamin. Keterbatasan ukuran 
kayu struktural dan semakin berkurangnya 
pasokan kayu perlu diatasi dengan  

 

pengembangan teknologi pengolahan 
kayu sehingga dapat dijadikan andalan 
sebagai bahan bangunan alternatif yang 
aman dan ekonomis. 

 Penerapan teknologi kayu laminasi 
merupakan alternatif yang memungkinkan 
tercapainya ukuran kayu dalam 
pemanfaatanya pada konstruksi banguna 
sipil. Proses rekayasa ini memungkinkan 
kayu-kayu dari kelas kuat rendah atau limbah 
olahan kayu dapat dimanfaatkan sedemikian 
rupa sehingga dihasilkan produk kayu 
rekayasa (engineered wood produced) yang 
mampu berperan secara struktural.Salah satu 
solusi adalah mencari bahan pendamping 
kayu  sebagai bahan pengisi untuk 
meningkatkan kelas kuat kayu sebagai bahan 
bangunan. Salah satu alternatif adalah 



5 
 

bambu. Bambu merupakan tanaman dalam 
pertumbuhan tidak memerlukan perawatan 
khusus dan memiliki pertumbuhan cepat 
dengan kualitas baik diperoleh pada umur 3-4 
tahun. 

Bambu sebagai bahan bangunan yang 
mempunyai kuat tarik yang cukup tinggi 
menjadi bahan yang baik sebagai pengisi 
untuk meningkatkan kekuatan lentur pada 
kayu laminasi. Untuk itu perlu dilakukan studi 
lebih dalam tentang perkuatan bilah bambu 
ini dengan variabel mutu kayu, jenis perekat 
serta letak bilah bambu dengan tujuan untuk 
mendapatkan variasi letak bilah bambu yang 

efektif dan efsien dalam struktur balok kayu 
laminasi untuk mendapatkan kuat tarik yang 
optimum dalam mendukung kuat lentur atau 
modulus of rupture (MOR) dari balok kayu 
laminasi.Oleh karena itu dalam Tugas Akhir 
ini penulis mengangkat tema dengan judul 
“Perilaku Lentur Balok Kayu 
Rajumas(duabanga moluccana) Laminasi 
dengan Perkuatan Bilah Bambu” 
 Dalam penelitian ini sebagian besar 
menggunakan metode eksperimental di 
Laboratorium Struktur dan Bahan Universitas 
Mataram yang dimulai dari uji sifat fisik dan 
sifat mekanik dari balok kayu laminasi. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Metode Perkuatan 

Beberapa metode perkuatan balok kayu 
laminasi adalah : 

a.Perkuatan dengan bambu 

   Penelitian mengenai perkuatan 
balok kayu menggunakan bambu sebelumnya 
sudah pernah dilakukan oleh Anshari, dkk 
2016  Benda uji Kuat Lekat laminasi yang 
ditinjau dalam penelitian yang dilakukan  
berupa kombinasi antara satu jenis kayu yaitu 
kayu Bajur dan kombinasi antara kayu Bajur 
dan bambu. Jumlah benda uji lekat laminasi 
masing-masing 5 buah. Dalam penelitiannya 
metode pengujian kuat lentur kayu konstruksi 
berukuran structural didapatkan peningktan 
tertinggi terjadi pada kombinasi 2 dimana 
posisi bamboo berada bagian atas lapis 
terakhir degan peningkatan sebesar 41% 
terhadap balok kontrol. 

a) Perkuaatan dengan FRP (Fiber 
Reinforced Polymer) 

            Nurtanto, 2002. dalam penelitiannya 
yang berjudul Kontribusi Kuat Lentur Carbon 
Fiber Reinforced Plastic (CFRP) Pada Balok 
Dengan Pembebanan Statis mendapatkan 
hasil, balok dengan rasio tulangan minimum 
akan mengalami peningkatan 56,604% untuk 
perkuatan CFRP 1 lapis, meningkat 103,745% 
untuk perkuatan CFRP 2 lapis.  
 

b) Perkuaatan dengan Limbah Kayu 

Handayani dan Yuniarti 
2014,pemanfaatan kayu jati untuk perkuatan 
kayu sengon sebagai balok laminasi 
menyimpulkan bahwa pengujian pada kondisi 
kadar air kering udara (SSD) kekuatan lentur 

balok sengon 227,814 MPa,dengan kelas kuat  
V menjadi produk kayu laminasi dengan kuat 
lentur 422,433 MPa dan masuk dalam kelas 
kuat IV, didapatkan peningkatan kekuatan 
sebesar 194,619 MPa atau 85,43%.  
 

c) Perkuaatan dengan  Sistem 
Komposit Balok Sandwich (Lamina 
Dan Plate) 

Wicaksono 2017,Peningkatan yang 
dapat dicapai adalah beban maks 109%, 
modulus elastisitas 49%, kuat lentur 92%, 
kekakuan 112,43%, kelengkungan 69%, 
efisiensi struktur 15,89%.Balok kayu sengon 
tergolong dalam kelas E6 setelah dilakukan 
perkuatan laminasi komposit dapat 
ditingkatkan kapasitas strukturnya setara 
dengan kelas E11 (SNI Kayu, 2013,29).Beban 
rencana pada balok lantai sederhana adalah 
10,5 kN dan beban yang mampu ditahan balok 
laminasi komposit sebesar 16,82 kN maka 
balok laminasi komposit mampu meningkatkan 
kapasitas balok sengon untuk digunakan 
sebagai balok struktural.Pola kegagalan balok 
laminasi mengalami rusak lenturdan tidak 
menyebabkan balok runtuh secara tiba– tiba 
karena serat sengon yaang putus masih terikat 
dengan steel plate dan lamina keruing. 

 
Proses Perekatan 

 Dalam perekatan kayu dipergunakan 
istilah glue spread adalah jumlah perekat yang 
dileburkan persatuan luas permukaan bidang 
rekat yang menggambarkan banyaknya 
perekat terlebur agar tercapainya garis perekat 
yang pejal yang kuat. Satuan luas permukaan 
rekat ditentukan dengan satuan Inggris yakni 
seribu kaki persegi (1000 square feet) dengan 
sebutan MSGL (Multilayer Single Glue Line) 
yang dinyatakan dalam satuan pound (lbs). 
Bila kedua bidang permukaan dilabur maka 
MSGL (Multilayer Single Glue Line) atau 
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pelaburan dua sisi (Selbo, 1975 dalam Anshari 
2016). Di laboratorium, satuan perekat 
dikonversikan menjadi lebih sederhana yang 
disebut GPU (Gram Pick Up) 

    
   

     
                       

dengan, 

GPU   = gram pick up 

S = jumlah perekat yang dilaburkan 
(lb/MDGL) 

A = luas bidang yang akan direkatkan 
                              

Bila dikonversi dalam satuan sentimeter 
persegi       

    
   

      
                   

Pengempaan 

 Proses pengempaan ini ditunjukan 
untuk menghasilakan garis perekat setipis 
mungkin, bahkan mendekati ketebalan molekul 
bahan perekat, karena kekuatan meningkat 
seiring berkurangnya tebal garis rekatan. 
Pengempaan yang terlalu rendah 
menyebabkan cacat perekatan, seperti 

melepuh, perekat tebal, dan pecah muka. 
Pengempaan terlampau tinggi juga 
menyebabkan cacat perekatan seperti atau 
tembus akibat penetrasi berlebih. Tekanan 
kempa untuk kayu laminasi direkomendasikan 
antara 150-250 psi untuk kayu keras dan 100-
200 psi untuk kayu lunak atau 0,6-1,3 MPa 
(Anshari,2006 dalam Anshari dkk (2016).  

Material Penelitian  

Bambu Galah  

.  Bambu yang merumpun, padat dan 
tegak. Rebungnya hijau hingga keunguan, 
tertutup oleh bulu-bulu miang berwarna hitam. 
Buluhnya lurus, mencapai tinggi 22(-25) m; 
garis tengahnya 5-10 cm dan ruas-ruasnya 
sepanjang 40-50 cm, tebal dinding buluh 8-11 
mm,hijau, hijau tua hingga hijau kebiruan, 
dengan lampang berupa cincin berwarna pucat 
pada buku-bukunya, buku-buku dekat tanah 
dengan sedikit akar udara. Percabangan 
muncul tinggi, . 2-3 m di atas tanah. 

Lem Epoxy 

 Lem epoxy merupakan produk sintetik 
thermoset dan resin poliepoks dengan zat 
cuing/pengeras. Lem epoxy termasuk dalam 
perekat melamin formaldehyde merupakan 
perekat sintetik yang memiliki sifat khusus, 

tahan terhadap air, stabil terhadap panas dan 
mudah dicur. Epoxy banyak digunakan untuk 
macam keperluan bangunan dalam poses 
modelisasi yang menghasilkan suatu 
pendekatan yakni pendekatan aplikasi 
terhadap pemakaian epoxy didalam konstruksi 
bangunan dimana cairan epoxy ini memiliki 

sifat kekentalan yang rendah sehingga mudah 
bercampur dalam pembuatannya.Lem epoxy 
juga memiliki kelebihan antara lain tidak 
berubah wlaupun telah bertahun-tahun 
disimpan, tahan terhadap minyak, gemuk, 
bahan bakar minyakm alkali, pelarut aromat, 
asam, alkohol, juga panas dan cuaca dingin

  

 LANDASAN TEORI 

Definisi Kayu Laminasi  

 Kayu laminasi yang biasa disebut glulam, 
menuruit ASTM D3737 dalam Anshari dkk 
(2016) adalah sebuah material yang 
direkatkan dari  beberapa lembar kayu 
(lamina) terpilih pada temperature dan tekanan 
tertentu dalam bentuk lurus atau lengkung 
dimana arah seratnya sejajar dengan sumbu 
longitudinal batang. dalam bentuk balok atau 
kolom, tetapi umumnya sebagai balok 

 

 

 

Sifat Fisik dan Mekanik Balok Laminasi  

Sifat Fisik Kayu  

a) Kadar Air Kayu  

  Kadar air adalah banyaknya air yang 
ada dalam kayu, yang umumnya dinyatakan 
sebagai persen terhadap berat kering oven kayu. 
Kadar air mempengaruhi sifat mekanis, yaitu 
terjadi pada saat perubahan dibawah titik jenuh 
serat. Bila kadar air dalam kayu menurun maka 
kekuatan kayu meningkat karena terjadi 
perubahan pada dinding sel, dimana struktur 
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dinding sel menjadi lebih kompak/kuat. Untuk 
perhitungan kadar air digunakan Persamaan 2.1 : 

   

   
        

   
                  

b)  Berat Jenis Kayu 

  Untuk itu perhitungan berat jenis perlu 
dilakukan dengan menggunakan Persamaan 2.2 : 

   

    
   

 
                        

    

Sifat Mekanik  

a)  Kuat Tekan Kayu 

  Kuat tekan didefinisikan sebagai besarnya 
beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji 
hancur bila dibebani dengan gaya  

 

   
 

   
                        

 

b)  Kuat Tarik Kayu 

  Kuat tarik dari benda uji dihitung dengan 
menggunakan Persamaan 2.4 : 

   
 

   
                          

   dengan, 

c)  Kuat Lekat Kayu 

     Kuat lekat dapat dihitung dengan Persamaan 2.5 
: 

   
 

   
                        

d)   Kuat Lentur Kayu 

   Kuat lentur dari benda uji dihitung dengan 
menggunakan Persamaan 2.6 : 

   
   

    
                         

e)  Modulus Elastisitas (MOE) 

  Perhitungan modulus elastisitas dengan 
menggunakan Persamaan 2.7: 

  
   

         
                     

f)  Tegangan lentur () 
 

Besarnya tegangan lentur balok laminasi 
dihitung menggunakan Persamaan 2.8 dan seperti 
pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Sketsa Pembebanan Sistem Two Point 

Loading 

 

  
  

 
                               

 

g)  Tegangan geser () 
Besarnya tegangan geser dihitung menggunakan 
Persamaan 2.9. 

   
   

   
                           

 
h)  Kekakuan lentur (K) 

 
. Nilai kekakuan dapat dihitung menggunakan 
Persamaan 2.10. 
dengan: 
 

  
 

 
                           

METODE PENELITIAN 

PEMBUATAN BENDA UJI  

Pengujian Sifat Dasar Kayu dan Bambu 

a) Uji Kadar Air dan Berat Jenis 

 Pengujian dilakasanakan berdasarkan SNI : 03-
6848-2002 untuk kayu Rajumas  

 

Gambar 1 Benda Uji Kadar Air dan Berat Jenis (a) 
Kayu Rajumas dan (b) Bambu Galah 

b)  Uji Kuat Tekan 

 Prosedur pengujian dilaksanakan 
berdasarkan SNI : 03-3958-1995, sedangkan 

(a) 
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unuk pengujian karaktristik bambu mengikuti 
ukuran menurut (Ghavami,1990 dalam Anshari 
dkk 2016). 

    

 

 

c) Uji Kuat Tarik 

  Pengujian kuat tarik SNI 03-3399-1994 
untuk kayu 

 

Gambar 3.3 Penampang Benda Uji Kuat Tarik Kayu 

 

Gambar 4 Penampang Benda Uji Kuat Tarik Bambu 

d) Uji Kuat Geser 

          Benda uji geser murni berupa kayu 
solid yang diuji pada pembebanan P sejajar 
arah serat seperti terlihat pada Gambar 3.5. 
mengacu ke SNI 03-3400-1994 untuk kayu 
dan Ghavami untuk bambu. 

  

(A)                                                 
(B) 

        Gambar 5 Benda Uji Kuat Geser (A) Kayu 
Rajumas dan (B) Bambu Galah 

e) Uji Kuat Lekat 

   Pengujian kuat lekat kayu Rajumas, dan 
bambu Galah dengan perekat Epoxy dilakukan 
dengan alat Cement Flexural and Compression Test. 
Benda uji seperti pada Gambar 3.5 : 

 

 

 

f) Uji Kuat Lentur 

   . Prosedur pengujian dilaksanakan 
berdasarkan SNI : 03-3959-1995 untuk kayu : 

 

Gambar 7 Uji Kuat Lentur Kayu 

Pengujian Balok Kayu Laminasi . 

Benda Uji Balok Kayu Laminasi Aplikasi 

  Pembuatan benda uji balok laminasi pada metode 
pengujian kuat lentur kayu konstruksi berukuran 
struktural berdasarkan pada ketentuan SNI : 03-3972-
1995.  

 

Gambar 8 Ukuran Benda Uji Balok Kayu 
Laminasi 

   Kode kombinasi, jumlah dan ukuran benda uji 
balok laminasi dapat dilihat pada Tabel 3.3. dan 
Gambar 3.9 (a-d) 

Tabel 3.3. Jumlah dan Ukuran Benda Uji Balok Kayu 

Lamniasi 

               Gambar 6 Uji Kuat Lekat 

 

Gambar 2. Uji Kuat Tekan (a) Kayu Rajumas 

dan (b) Bambu Galah 
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(a) Model Balok kontrol  

 

(b) Model Kombinasi 1 

 

(c) Model Kombinasi 2  

 

(d) Model Kombinasi 3  

Gambar 3.9 Model Benda Uji Balok Kayu Laminasi 

Aplikasi 

Alat Kempa Laminasi 

Pengempaan yang dilakukan pada proses 
perekatan balok laminasi ini menggunakan besi siku 
, baut dan torsi meter.  

 

 

 

 

Set Up Pengujian Kuat Lentur Balok 

Pengujian ini dilaksanakan 
berdasarkan SNI 03-3972-1995 dan 
menggunakan Universal Flexure and 
Transverse Testing Machine. Balok dengan 
dimensi 5.5 cm × 7.5 cm × 160 cm diletakkan 
pada dua perletakan dengan jarak antar 
perletakan 225 cm dan diberi dua gaya P 
terpusat di atasnya. Lendutan  akan dicatat 
setiap kenaikan beban  sebesar 5kg  sampai 
balok mengalami keruntuhan (ditandai 
pembacaan beban menurun).Pada bagian 
tengah bawah bentang sampel dipasang alat 
pengukur penurunan yang terjadi berupa dial 
yang berhubungan dengan jarum pengukur 
penurunan  yang dapat  menunjukkan 
pergerakan  yang terjadi sampai dengan 
ketelitian 0,001 mm. 

 

Gambar Tampak depan alat 
pengujian 

Kode 
Kombinasi 

Lamina 
(Lapis) 

Ukuran Jumlah 

P 
(mm) 

B 
(mm) 

H 
(mm) 

Kontrol 4 1600 55 75 3 

Kombinasi1 4 1600 55 75 3 

Kombinasi2 4 1600 55 75 3 

Kombinasi3 4 1600 55 75 3 

JUMLAH 12 

Gambar 10 Pengempaan balok laminasi 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sifat Fisik Kayu 

   Dari hasil penelitian diperoleh nilai kadar air rata 
rata sebesar 14.05 % dan kadar tertinggi sebesar 
15,75 %, sedangkan kadar air bambu tertinggi 
sebesar 11.64 % dan nilai rata ratanya sebesar 
10.61 %  ,artinya masing masing benda uji yang 
digunakan memenuhi syarat standar kadar air untuk 
balok laminasi yaitu kurang dari 16 %.Penelitian 
yang dilakukan Ria (2016) kayu Rajumas 
mempunyai nilai kadar air yang tidak jauh berbeda 
yaitu sebesar 15.41 %. 

didapatkan nilai rata rata berat jenis kayu 
adalah 0.32 dengan berat jenis tertinggi adalah 
sebesar 0.319. Sedangkan berat jenis bambu 
tertinggi sebesar 0.79 dengan rata rata sebesar 0.75. 

Sifat Mekanik Kayu 

a)  Kuat Tekan 

Nilai kuat tekan sejajar serat untuk kayu 
Rajumas adalah yang tertinggi sebesar 29,86 MPa 
dengan nilai rata rata adalah sebesar 27.62 MPa. 
Berdasarkan RSNI 2003 untuk nilai kuat tekan rerata 
dari kayu Rajumas, termasuk ke dalam mutu kayu 
E12 sebagai pembandingnya digunakan penelitian 
Ria (2016)  yang menguji kayu yang sama diperoleh 
hasil yaitu sebesar 32.67 MPa masuk kedalam kelas 
mutu E16 

 Nilai kuat tekan bambu Galah adalah yang 
tertinggi untuk yang dengan nodia sebesar 19,04 
MPa dengan nilai rata rata sebesar 19,21 MPa dan 
kuat tekan Bambu tanpa nodia sebesar 21,38 MPa 
dengan rata rata sebesar 21,23 MPa. 

 
b) Kuat Tarik 

Nilai kuat tarik kayu tertinggi adalah 52.054 
MPa  dengan nilai rata rata sebesar 35.70 MPa. 
Berdasarkan RSNI 2003 untuk nilai kuat tarik rerata 
dari kayu Rajumas,termasuk ke dalam mutu kayu 
E16.Sebagaipembandingnya menggunakan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ria 

(2016) didapatkan nilai kuat tarik rerata sebesar 
34.86 MPa dan masuk mutu kayu E16. 

Sedangkan hasil pengujian kuat tarik bambu 
diperoleh nilai tertinggi untuk bambu dengan nodia 
sebesar 155,54 MPa dengan rata-rata sebesar 
153,27 MPa. Sedangkan untuk bambu tanpa nodia 
diperoleh nilai kuat tarik sebesar  121,63 MPa dan 
nilai kuat tarik terendah adalah 91,29 MPa, 
sedangkan rata-rata kuat tarik bambu adalah 
sebesar 106,88 MPa.. 

c) Kuat Geser 

Nilai kuat geser tertinggi adalah 7,08 MPa 
dan rata-rata kuat geser Rajumas adalah sebesar 
6.68 MPa Berdasarkan RSNI 2003 untuk nilai kuat 
geser rerata dari kayu Rajumas, termasuk ke dalam 
mutu kayu E26.Penelitian yang dilakukan Ria(2016) 
didapatkan hasil sebesar 9.80 MPa.  

Pengujian kuat geser bambu dilaksanakan 
pada bulan Juli 2018 di Laboratorum Struktur dan 
Bahan Fakultas Teknik Universitas Mataram. 
Pengujian kuat geser bambu diperoleh nilai kuat 
geser tertinggi adalah 4,47 MPa dan nilai kuat geser 
terendah adalah 1,48MPa, sedangkan rata-rata kuat 
geser bambu adalah sebesar 2,71 MPa.  

d) Kuat Lentur 

Nilai kuat lentur tertinggi adalah 36,19 MPa 
dan rata-rata kuat lentur kayu Rajumas adalah 
sebesar 32,22 MPa. Berdasarkan RSNI 2003 untuk 
nilai kuat lentur rerata dari kayu Rajumas, termasuk 
ke dalam mutu kayu E15.  

e)  Kuat Rekat 

variasi RRR(Rajumas-Rajumas-Rajumas) 
memiliki kuat rekat rata rata sebesar 10.13 MPa dan 
variasi RGR (Rajumas-Galah-Rajumas),memiliki 
kuat rekat rata rata sebesar 5.42 MPa.  

f)  Pengujian Lentur Balok Laminasi 

 Rekapitulasi hasil pengujian lentur balok yang 
terdiri dari benda uji balok laminasi dengan 
kombinasi Rajumas-Rajumas (sebagai balok 
kontrol), Rajumas-Bambu Galah dengan tiga 
kombinasi pengisi bambu Galah. 
 

a) Pengujian lentur balok kontrol 
         Dari hasil pengujian lentur, masing-masing 
benda uji mampu menahan beban maksimal 
berturut-turut dari balok kontrol BLM01, BLM02, dan 
BLM03 adalah sebesar 2600 kg, 3700 kg, dan 3100 
kg dengan nilai rerata sebesar 3133 kg. 
Perbandingan nilai beban dengan lendutan balok 
kontrol dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut. 

 

Gambar Tampak samping alat pengujian 
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Gambar 1 Hubungan beban dengan lendutan balok 

kontrol 
 
Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukan 

bahwa balok BLM01 mengalami keruntuhan pada 
pembebanan maksimum yaitu 2600 kg dengan titik 
batas proporsional pada pembebanan 1264kg 
dengan lendutan 10 mm. Benda uji  BLM02 
mengalami keruntuhan pada pembebanan 3700kg 
dengan titik  batas proporsional pada pembebanan 
1856 kg dengan lendutan 8 mm. Sementara  benda 
uji  BLM03 mengalami keruntuhan pada 
pembebanan 3100 kg dengan titik batas 
propoorsonal pada pembebanan 1449 kg dengan 
lendutan 8 mm. Kekakuan pada balok 
BLM01,BLM02 hampir sama yaitu sebesar 
1250kg/cm, 1240kg/cm,sedangkan BLM03 sebesar 
1900 kg/cm. 
 

b) Pengujian lentur balok laminasi 
Kombinasi 1 (K1) 

Hasil pengujian lentur masing-masing benda 
uji mampu menahan beban maksimal berturut-turut 
dari balok laminasi kombinasi 1 BLM01,BLM02,dan 
BLM03 sebesar 2600 kg, 2600 kg, dan 3300 kg 
dengan nilai rerata 2833 kg. Perbandingan nilai 
beban dengan lendutan balok laminasi K1 dapat 
dilihat pada Gambar 4.2 berikut. 

 

 

Gambar 2  Hubungan beban dengan lendutan balok 
laminasi K1 

 
Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukan 

bahwa balok BLM01 mengalami keruntuhan pada 
pembebanan maksimum yaitu 2600 kg dengan titik 
batas proporsional pada pembebanan 1207kg 
dengan lendutan 6mm. Benda uji  BLM02 mengalami 
keruntuhan pada pembebanan yang sama dengan 
balok BLM02 yaitu sebesar 2600 kg dengan titik  
batas proporsional pada pembebanan 1227 kg 
dengan lendutan 8 mm. Sementara  benda uji  
BLM03 mengalami keruntuhan pada pembebanan 
3300 kg dengan titik batas proporsional pada 
pembebanan 1563 kg dengan lendutan 11 
mm.Kekakuan terbesar terjadi pada balok BLM01 
yaitu sebesar 1890 kg/cm sedangkan BLM02 yaitu 
sebesar 1510 kg/cm.,sedangkan kekakuan terendah 
terjadi pada balok BLM03 sebesar 1350 kg/cm. 

 
c) Pengujian lentur balok laminasi 

Kombinasi 2 (K2) 

Hasil pengujian lentur masing-masing benda 
uji mampumenahan beban maksimal berturut-turut 
dari balok laminasi kombinasi 2, BLM01,BLM02 , dan 
BLM03 sebesar 3500 kg, 3800 kg, dan 3200 kg 
dengan nilai rerata 3500 kg.Perbandingan nilai 
beban dengan lendutan balok laminasi K1 dapat 
dilihat pada Gambar 4.3 berikut. 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukan 
bahwa balok BLM01 mengalami keruntuhan pada 
pembebanan maksimum yaitu 3500kg dengan titik 
batas proporsional pada pembebanan 1616 kg 
dengan lendutan 8mm. Benda uji  BLM02 mengalami 
keruntuhan pada pembebanan yaitu sebesar 3800 
kg dengan titik  batas proporsional pada 
pembebanan 1847 kg dengan lendutan 14 mm. 
Sementara  benda uji  BLM03 mengalami 
keruntuhan pada pembebanan 3200 kg dengan titik 
batas proporsional pada pembebanan 1527 kg 
dengan lendutan 12 mm.Kekakuan terbesar terjadi 
pada balok BLM01 yaitu sebesar 2100 kg/cm, 
sedangkan BLM02 dan BLM03 memiliki kekakuan 
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yang tidak jauh berbeda yaitu sebesar 1320 
kg/cm,1250 kg/cm. 

 
d) Pengujian lentur balok laminasi 

Kombinasi 3 (K3) 
Hasil pengujian lentur masing-masing benda 

uji mampu menahan beban maksimal berturut-turut 
dari balok laminasi kombinasi 3 BLM01,BLM02 , dan 
BLM03 sebesar 2300 kg, 2900 kg, dan 3200 kg 
dengan nilai rerata 2800 kg. Perbandingan nilai 
beban dengan lendutan balok laminasi K1 dapat 
dilihat pada Gambar 4.4 berikut. 

 

 

Gambar 4  Hubungan beban dengan lendutan balok 
laminasi K3 

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukan 
bahwa balok BLM01 mengalami keruntuhan pada 
pembebanan maksimum yaitu 2900kg dengan titik 
batas proporsional pada pembebanan 1342kg 
dengan lendutan 10mm. Benda uji  BLM02 
mengalami keruntuhan pada pembebanan yaitu 
sebesar 2990 kg dengan titik  batas proporsional 
pada pembebanan 1454 kg dengan lendutan 13 mm. 
Sementara  benda uji  BLM03 mengalami 
keruntuhan pada pembebanan 3200kg dengan titik 
batas proporsional pada pembebanan 1455 kg 
dengan lendutan 6mm.Kekakuan terbesar terjadi 
pada balok BLM03 yaitu sebesar 2420 kg/cm, 
sedangkan BLM01 dan BLM02 memiliki kekakuan 
yaitu sebesar 1310 kg/cm,1110 kg/cm. 

 
Pola Kegagalan Balok 

a) Pola kegagalan balok kontrol 
 Pengujian kuat lentur balok kayu laminasi 
tanpa perkuatan bambu sebagai balok kontrol 
mengalami  kegagalan lentur ditengah bentang. 
Bentuk pola kegagalan balok kontrol dapat dilihat 
pada Gambar 4.5 . 

 

 

 

b)  Pola kegagalan balok laminasi kombinasi 
1 

 Pengujian lentur balok kayu laminasi dengan 
perkuatan bambu dimana posisi perkuatan berada 
pada bagian atas lapis keempat kayu laminasi. Pada 
pengujian sampel, sampel mengalami kegagalan 
pertama pada lapisan pertama ditandai dengan 
kegagalan pengeleman antara lapis pertama dan 
kedua dengan jarak 5 cm dari 
pembebanan,kemudian terjadi patah pada lapis 
kedua sampai lapis terakhir.Bentuk pola kegagalan 
balok laminasi kombinasi 1 dapat dilihat pada 
Gambar 4.6 

 

 

 

c) Pola kegagalan balok laminasi kombinasi 
2 

Pengujian lentur balok kayu laminasi dengan 
perkuatan bambu dimana posisi perkuatan berada 
pada bagian bawah lapis keempat kayu laminasi. 
Pada pengujian sampel mengalami kegagalan geser 
pada lapisan pertama dengan jarak mengalami retak 
tarik pada ujung pembebana sampai mendekati 
lapisan keempat Bentuk pola kegagalan balok 
laminasi kombinasi 2 dapat dilihat pada Gambar 4.7 

0 

15 

30 

45 

0 10 20 30 

BLM01 

BLM02 

BLM03 

Lendutan (mm) 

B
eb

an
 (

K
N

) 

Gambar 4.6 Pola kegagalan balok laminasi 

 Kombinasi 1   

 

Gambar 5 Pola kegagalan balok kontrol  
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d)  Pola kegagalan balok kombinasi 3 

Pengujian lentur balok kayu laminasi dengan 
perkuatan bambu dimana posisi perkuatan berada 
pada bagian batas lapis keempat dan pada bagian 
bawah lapis ketiga  kayu laminasi. Pada pengujian 
mengalami kegagalan pertama pada lapisan kedua 
ditandai dengan retak dibagian pengeleman 
kemudian terjadi retak tarik sepanjang 10 cm dari 
pembebanan sampai kelapisan bawah. Bentuk pola 
kegagalan balok laminasi kombinasi 3 dapat dilihat 
pada Gambar 4.8. 

 

 

 

 Tegangan Lentur Balok () 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan, setelah 
mendapatkan beban maksimal pada masing-masing 
kombinasi balok, maka dapat dihitung perbandingan 
nilai tegangan  lentur yang terjadi. Nilai perbandingan 
tegangan lentur balok dapat dilihat pada Tabel 4.9 
berikut. 
 

Tabel 4.9 Hasil perhitungan tegangan lentur 

Kombinasi 
P maks 

(kg) 

σ maks 

MPa 

 Perbaikan 

 

(%) 

Balok Kontrol 3133 682 0 

Kombinasi 1 2833 602 -11 

Kombinasi 2 3500 835 18 

Kombinasi 3 2800 444 -35 

 

a)  Tegangan lentur balok kontrol 
Balok kontrol yang digunakan adalah  balok  

laminasi tanpa perkuatan seperti pada Gambar 
4.9,.dengan didapatkannya beban maksimal dalam 
pengujian lentur yang telah dilakukan yaitu diperoleh 
beban sebesar 3133 kg, maka pada balok kontrol 
didapatkan tegangan lentur reratanya sebesar 682.3 
MPa.  

 
      Gambar 4.9  Penampang  balok kontrol 

b) Tegangan lentur balok laminasi 
Kombinasi 1 

Dari hasil pengujian didapatkan beban 
maksimal  yaitu diperoleh beban sebesar 2833 kg, 
didapatkan tegangan lentur reratanya sebesar 602 
MPa  . Balok laminasi K1 mengalami penurunan 
sebesar 11% terhadap balok kontrol.Penelitian yang 
dilakukan oleh Anshari dkk (2016), dengan 
menggunakan kayu Bajur dengan perkuatan  bambu 
Petung untuk kombinasi dengan perkuatan seperti 
pada Gambar  4.10 mengalami peningkatan sebesar 
25% terhadap  balok kontrol.  

 
Gambar 10 Penampang balok  laminasi 

kombinasi 1 

 
c) Tegangan lentur balok laminasi Kominasi 

2 
Balok laminasi K2 (Rajumas dengan pengisi 

bambu dibagian bawah kayu  lapis terakhir) dapat 
dilihat pada  Gambar 4.11.Dari hasil pengujian 
didapatkannya beban maksimal yaitu diperoleh 
beban sebesar 3500kg, didapatkan tegangan lentur 
reratanya sebesar 835 MPa.Jika dibandingkan 
dengan balok  kontrol balok K2 mengalami kenaikan 
sebesar 18%. Kemampuan menahan beban lentur 
cukup besar karena bambu yang berada  pada 
lapisan terakhir memiliki kemampuan menerima tarik 
yang besar. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari 
dkk (2016) ,dengan menggunakan kayu Bajur 
dengan perkuatan  bambu petung, untuk kombinasi 
dengan perkuatan seperti pada Gambar 4.11 

Gambar 4.7 Pola kegagalan balok laminasi Kombinasi 2  

 

Gambar 8 Pola kegagalan balok  

laminasi Kombinasi 3  
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mengalami peningkatan sebesar 4.3% terhadap  
balok kontrol.  

 

 
 

Gambar 4. 11 Penampang balok  laminasi 

kombinasi 1 

d)  Tegangan lentur balok laminasi Kominasi 
3 

Balok laminasi K3 (Rajumas dengan pengisi 
bambu  dibagian bawah kayu  lapis ketiga dan  
dilapis terakhir again atas) dapat  dilihat   pada  
Gambar 4.12.Dari hasil pengujian didapatkannya 
beban maksimal yaitu diperoleh beban sebesar 
2800kg, didapatkan tegangan lentur reratanya 
sebesar 444 MPa .Jika dibandingkan dengan balok 
kontrol  K3 mengalami penurunan terhadap balok 
kontrol  sebesar 54%. Kemampuan balok K3 
menahan beban paling rendah. . Penelitian yang 
dilakukan oleh Anshari dkk (2016), dengan 
menggunakan kayu Bajur dengan perkuatan  bambu 
petung untuk kombinasi dengan perkuatan seperti 
pada Gambar 4.12 mengalami peningkatan sebesar 
6.4 % terhadap  balok kontrol. Sedangan dalam 
penelitian balok kombinasi 3, mengalami penurunan 
yang cukup tinggi terhadap balok kontrol.Perbedaan 
nilai disebabkan kurangnya ketelitian dalam proses 
pengeleman maupun pengempaan. 

 
 

Gambar 12 Penampang balok  laminasi 

kombinasi 3 

 
Dari hasil pengujian  balok laminasi dapat 

dilihat kemampuan menerima  beban dan  besarnya 
teganngan  lentur  terbesar terjadi  pada balok 
kombinasi 2 dan terendah pada balok kombinasi 

ketiga dengan posisi  perkuatan  pada  Gambar 4.12  
jika  dibandingkan dengan   penelitan yang  
dilakukan Anshari dkk (2016),  beban terbesar  
terjadi  pada  balok kombinasi 1 dengan posisi 
perkuatan seperti pada Gambar 4.10.Perbedaan 
kemampuan balok  kombinasi terhadap  balok 
kontrol dalam menahan  beban dipengaruhi  oleh  
proses pengeleman yang tidak merata dan 
pengempaan yang kurang teliti terlihat pada saat 
pengujian antara  kayu dengan perkuatannya 
terpisah dengan pengelemannya sehingga kayu 
lebih dulu runtuh  dibandingkan. 

 
Perbandingan Hasil Eksperimen dengan 
Perhitungan Teoritis pada Balok Kontrol 

Hasil perhitungan pembebanan pada 
pengujian eksperimen didapatkan dari hasil 
pengujian pada masing-masing balok kontrol 
diperoleh sebesar 2600 kg, dimana beban (P) 
eksperimen merupakan hasil rerata pada pengujian 
lentur dari masing-masing balok kontrol. Sedangkan 
hasil perhitungan beban teoritis didapatkan dengan 
menggunakan Persamaan tegangan lentur sebesar 
1532 kg, dimana tegangan lentur ditentukan terlebih 
dahulu sehingga didapatkan besarnya nilai beban 
teoritis.  

Antara beban dan tegangan eksperimen 
dengan teoritis, diperoleh nilai beban rerata dan 
tegangan rerata eksperimen lebih besar 
dibandingkan dengan beban teoritis dengan selisih 
41%.. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat 
diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 

a.  Dari pengujian ketiga kombinasi balok 
laminasi yang telah dilakukan, tegangan 

Balok laminasi kombinasi 2 mengasilkan 
tegangan lentur tertinggi yaitu sebesar 835 
kg/cm², dengan peningkatan sebesar 18% 
dari balok kontrol yang berupa balok 
laminasi tanpa perkutan dari kayu 
Rajumas. Sedangkan balok laminasi 
kombinasi 1 menghasilkan tegangan lentur 
terrendah yaitu sebesar 44 kg/cm², dengan 
presentase penurunan sebesar 35% dari   
balok kontrol. 

b. Sebagian besar pola kegagalan yang 
terjadi adalah kegagalan retak tarik yang 
ditandai dengan patahnya balok kayu pada 
bagian lapisan bawah. Sedangkan 
kegagalan lentur hanya terjadi pada balok 
kontrol BLM03. 
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Saran 
a. Pada pembuatan balok laminasi, perlu 

diperhatikan kerataan permukaan bidang   
perekatan kayu pelapis dan disarankan alat 
yang digunakan meratakan bidang 
perekatan kayu pelapis adalah Mesin 
Planner. 

b. Pada saat pengeleman, harus diperhatikan 
kerataan lem dan tidak boleh ada bagian 
yang terlewatkan. Jika ada bagian kayu 
yang terlewatkan (tidak kena lem), maka 
akan mempengaruhi kekuatan rekat pada 
seluruh luasan bagian. 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim,1994,Metode Pengujian Kuat Geser       
Kayu di Laboratorium,Departemen 

               Pekerjaan Umum. 
Anonim,1994,Metode Pengujian Kuat Tarik  
             Kayu di Laboratorium,Departemen  
    Pekerjaan Umum. 
Anonim,1995,Metode Pengujian Kuat Lentur   Kayu   

di Laboratorium,Departemen Pekerjaan 
Umum. 

Anonim,1995,Metode Pengujian Kuat Tekan  Kayu di 
Laboratorium, Departemen  

 Pekerjaan Umum. 
Anonim,1995,Metode Pengujian Modulus Elastisitas 

Lentur Kayu    Konstruksi  
 Berukuran Struktural, Departemen  

Pekerjaan Umum. 
       Anonim,2003,Tata Cara Perencanaan  

                    Konstruksi Kayu Indonesia (RSNI T-02-  
2003), BSN, Jakarta. 

Anonim,Bambu ater Dari Wikipedia bahasa 
Indonesia, ensiklopedia bebas (diakses 
24 Januari 2018) 

Anshari,B.,2006,Pengaruh Variasi Tekanan Kempa 
terhadap Kuat Lentur Kayu Laminasi dari 
Kayu Meranti dan Keruing, Civil 
Engineering Dimension 

Anshari,dkk.2016, Pengaruh Perkuatan Dengan 
Bilah Bambu Terhadap Kuat Lentur Balok 
Laminasi,, Laporan Penelitian, Fakultas 
Teknik Universitas Mataram 

Budi,A.S.,2007, Pengaruh Dimensi Bilah Terhadap 
Keruntuhan Lentur Balok Laminasi 
Bambu Peting. Tugas Akhir, Fakultas 
Teknik Jurusan Teknik Sipil UNS 

Eratodi, I G B.2017,Struktur & Rekayasa 
Bambu.Edisi Pertama. Denpasar: 
Universitas Pendidikan Nasional 
Denpasar. 

Gratiana,E.2011,Prospek Pengembangan Kayu 
Kejimas (Duabanga  Mollucana). 

Handayani,S.,2009,Metode Perekatan Dengan Lem 
Pada Sambungan Pelebaran Kayu. Jurnal 
Teknik Sipil dan Perencanaan, 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Handayani,S dan Yuniarti.,2014,Pemanfaatan 

Limbah Kayu Jati untuk Perkuatan kayu 
Sengon sebagai Balok Laminasi,Jurnal 
Teknik Sipil dan Perencanaan, 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Hidayatulloh,R.,2015, Kinerja Lentur Balok Lamniasi 

(Glued Laminated Timber) pada Berbagai 
Variasi Mutu Lapisan, Tugas Akhir, 
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil 
Universitas Mataram. 

Nurtanto,D.,2002,Kontribusi Kuat Lentur CFRP 
Pada Balok Dengan Pembebanan Statis, 
Penelitian. 

Jihananda,P.,2013.Studi Kuat Lentur Balok 
Laminasi Kayu Sengon dengan  Kayu 
Kelapa di Daerah Gunung Pati 
Semarang,Semarang: Universitas  Negeri 
Semarang. 

Rahmalia,R.R.,2016,StudiEksperimental 
Evektivitas Sambungan Jari (Finger Joint) 
dengan Variasi Jenis Kayu terhadap Kuat 
Lentur Balok Laminasi.Tugas 
Akhir,Universitas Mataram. 

Sari,R.P.,2011,Karakteristik Balok Laminasi dari 
Kayu Sengon(Paraserianthes   falcataria 
(L.) Nielson),Manii (Maesopsis  eminii  
Willd.), dan Akasia (Acacia mangium Engl. 
Bogor: Institut Pertanian Bogor. 

Tjokrowijanto,dkk.,Penerapan Material Kayu 
Laminasi Pada Konstruksi Pusat Kerajinan 
Rakyat Di Kota Batu, Jurnal,Jurusan 
Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas 
Brawijaya 

Wicaksono,T.M.,2017,Analisis Perkuatan Lentur 
Balok Kayu Sengon Dengan Sistem 
Komposit Balok Sandwich (Lamina Dan 
Plate),Yogyakarta. Departemen Teknik sipil 
dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada 

 



16 
 

  



17 
 

 


