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Abstract 
 

The glue laminated board is board which are made from whole piece of 
wood that  combined with adhesive and given pressure cold for strengthen bond 
deliver board.  The purpose of this study was to knowing value the the physical 
and mechanical properties of glue laminated board, and to determine color 
influence and wood grain orientation to the physical and mechanical properties of 
glue laminated board. Method research used is method exsperimental, method 
using random sampling factorial, in which color as the first factor, and wood grain 
orientation. Parameters that were observed in the study were the moisture 
content, density, Modulus of Elasticity (MoE), and Modulus of Rupture (MoR). 
The results were analized using SPSS 24 software and be continued with further 
testing DMRT (Duncan). The results of this study indicate that the physical 
properties and mechanical laminated board waste wood pieces of furniture 
industry i.e moisture content, density Modulus of Elasticity (MoE), and Modulus of 

Rupture (MoR) in respectively 11,05 %, 0,66 gr/   , 92707 kg/   , 463,84 

kg/   . The color factor has significant influence to all physical properties and did 
not influence the mechanical properties. While wood grain orientation has 
significant influence to physical properties  that is density and did not influence 
the mechanical properties. 

 
Keywords : Physical and mechanical properties, Glue laminated board, color 

and wood grain orientation. 
 

. 
Abstrak 

 
 Papan laminasi merupakan papan yang dibuat dari potongan kayu utuh 
yang digabungkan dengan perekat dan diberi tekanan dingin untuk menguatkan 
ikatan antar papan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai sifat fisika 
dan mekanika papan laminasi dan untuk mengetahui pengaruh warna dan 
bidang orientasi terhadap sifat fisika dan mekanika papan laminasi. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode exsperimental, dengan rancangan 
acak lengkap factorial dengan factor pertama warna dan bidang orientasi. Hasil 
dari penelitian ini kemudian dianalisis keragamannya menggunakan SPSS 24 



2 
 

dan dilanjutkan dengan uji DMRT (Duncan). Parameter yang digunakan pada 
penelitian ini adalah kadar air, kerapatan, Modulus of Elasticity (MoE), and 
Modulus of Rupture (MoR). Hasil dari penelitian ini kemudian dianalisis 
keragamannya menggunakan SPSS 24 dan dilanjutkan dengan uji  DMRT 
(Duncan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sifat fisika dan mekanika papan 
laminasi limbah potongan kayu industri meubel meliputi kadar air, kerapatan, 
Modulus of Elasticity  (MoE), dan Modulus of Rupture  (MoR) secara berturut-

turut adalah 11,05 %, 0,66 gr/   , 92707 kg/   , 463,84 kg/   . Faktor warna 
berpengaruh nyata terhadap semua sifat fisika dan tidak berpengaruh nyata 
terhadap sifat mekanika. Sedangkan faktor bidang orientasi berpengaruh nyata 
terhadap sifat fisika yakni kerapatan dan tidak berpengaruh nyata terhadap sifat 
mekanika. 

 
Kata Kunci : Sifat Fisika dan Mekanika, Papan Laminasi, Warna dan bidang 

orientasi. 
 

Pendahuluan 
 
Kebutuhan kayu di Indonesia setiap tahun terus meningkat dengan 

jumlah produksi kayu bulat adalah sebesar 43,87 juta    (BPS Indonesia, 2015).  
Banyaknya kayu bulat yang diproduksi tersebut menandakan bahwa industri 
kayu pada saat sekarang ini telah berkembang pesat dan memiliki permintaan 
yang tinggi Sedangkan di Indonesia ada tiga macam industri kayu yang secara 
dominan menggunakan kayu dalam jumlah relatif besar, yaitu penggergajian, 
kayu lapis, dan pulp kertas (Muhtariana, 2013 cit. Pramithasari, 2011). 

Salah satu industri pengolahan kayu yang masih banyak terdapat limbah 
potongan kayu adalah industri meubel. Maka diperlukan alternatif untuk 
mengoptimalkan potongan-potongan kayu tersebut, dengan menggabungkan 
salah satu atau lebih jenis kayu yang direkatkan menjadi satu kesatuan yang 
dalam bahasa asing biasa disebut glue-laminated (glulam) timber (Kayu 

laminasi). Teknik laminasi ini guna membantu untuk menambahkan produk 
furniture yang bernilai ekonomi dari produk utamanya seperti, meja, kayu, kursi, 
lemari dll. Kayu laminasi merupakan kombinasi beberapa jenis kayu menjadi satu 
kesatuan yang utuh. Kayu laminasi dapat dirancang dan dibuat dengan 
mengkombinasikan dua jenis kayu dengan kelas yang berbeda sehingga 
pemakaian kayu akan lebih efisien (Anshari, 2006). 

Menurut Sucipto (2009) cit. Manik (1997) ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kualitas kayu lamina antara lain adalah bahan baku, persyaratan 

bahan baku adalah memiliki kerapatan serat dan berat jenis yang berdekatan. 

Selain itu juga lem yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penggunaan 

lamina. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bentuk sambungan, proses 

leman dan pengempaan. Hal ini akan mempengaruhi kualitas kayu lamina. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mengetahui sifat fisika dan mekanika papan 

laminasi limbah potongan kayu industri meubel, (2) mengetahui pengaruh 

perbedaan warna terhadap papan laminasi dan (3) mengetahui pengaruh 

perbedaan warna terhadap papan laminasi. 
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Metode 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2018 dengan rincian 
waktu sebagai berikut: Pembuatan papan laminasi dan pengujian sifat mekanika 
dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Sipil Universitas 
Mataram, sedangkan pengujian sifat fisika dilakukan di Laboratorium Teknologi 
Hasil Hutan Program Studi Kehutanan. 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dan 
diulang tiga kali. Faktor pertama warna kayu (W), faktor kedua yaitu bidang 
orientasi (A). Faktor warna kayu dari W1, (Gelap-Gelap), W2, (Terang-Terang), 
W3, (Gelap-Terang). Faktor bidang orientasi terdiri dari A1, (Radial-Radial), A2, 
(Tangensial-Tangensial), A3, (Radial-Tangensial). 

Pelaksanaan penelitian meliputi tahap persiapan bahan baku, tahap 

perakitan papan laminasi, tahap pengkondisian dan tahan pembuatan contoh uji. 

Parameter yang diamati adalah kadar air (%), kerapatan (gr/    , Modulus of 

Elastiscity (kg/   ), dan Modulus of Repture (kg/    . Analisis data 

menggunakan Anova pada taraf 5%, dan diuji lanjut dengan uji Duncan. 

Hasil dan Pembahasan 

Kadar Air 

     Tabel Hasil pengujian kadar air papan laminasi (%) 
Table Result of Testing the moisture content of the glue laminated 

W A Rata-rata 

A1 A2 A3 

W1 11,15 11,14 11,16 11,15 

W2 11,80 11,67 12,22 11,90 

W3 9,82 9,76 10,75 10,11 

Rata-

rata% 

10,92 10,85 11,37 11,05 

  Keterangan: W1; Gelap-Gelap,W2 ;Terang-Terang,W3; Gelap-Terang 
A1 ;Radial-Radial,A2 ;Tangensial-Tangensial,A3;Radial-Tangensial. 

Nilai kadar air papan laminasi terbaik dengan angka paling rendah 

diperoleh dari perlakuan W3A2, dengan nilai  9,76%. Sedangkan nilai tertinggi 

diperoleh dari perlakuan W2A3, dengan nilai sebesar 12,22%. Pada penelitian 

Herawati, Massijaya & Nugroho (2008) nilai rata-rata kadar air setiap tipe balok 

laminasi berkisaran 12,2-12,8%. Secara keseluruhan nilai kadar air semua papan 

tersebut memenuhi persyaratan Standar JAS 234:2003 (JPIC 2003). 

Berdasarkan standar JAS kadar air papan laminasi maksimal 15%. Nilai kadar air 

kayu dipengaruhi oleh sifat higroskopis jenis kayu, faktor kondisi kayu 

ditempatkan (suhu dan kelembaban) dan sifat kayu yang digunakan seperti 

jumlah pori-pori, tekstur, struktur kayu, kelas kuat, kekerasan, berat jenis, dan 

sebagainya (Purwanto, 2011). 
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 Hasil analisis keragaman hanya faktor warna yang berpengaruh nyata 
terhadap kadar air papa laminasi. Hal ini menunjukkan bahwa  nilai kadar air 
papan laminasi untuk perlakuan warna W1, W2 dan W3 tidak seragam. Sehingga 
dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan ) untuk mengetahui perbedaan antar 
perlakuan.  

 

Gambar Grafik pengaruh warna terhadap kadar air 
Figure chart influence of color to the moisture content 

 
 Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan warna pada nilai kadar air 
meningkat dari W1 ke warna W2 sebesar 0,75%, pada W2 menurun lagi ke W3 
sebesar 1,79%.  Hal ini terjadi karena semakin gelap warna kayu menyebabkan 
kandungan air didalam kayu semakin rendah dan kayu gelap memiliki pori-pori 
yang rapat sehingga ruang untuk air semakin berkurang. Menurut Wulandari 
(2013) semakin rendah kadar air maka papan yang dihasilkan akan semakin 
stabil (tidak mudah mengalami perubahan bentuk) dan kadar air yang tinggi juga 
akan mempersulit perekat masuk ke dalam pori-pori kayu karena telah terisi oleh 
air. 

Kerapatan 

Tabel Hasil pengujian kerapatan papan laminasi (gr/   ) 
Table Result of Testing the density of the glue laminated 

W A Rata-rata 

A1 A2 A3 

W1 0,74 0,93 0,81 0,82 

W2 0,48 0,56 0,49 0,51 

W3 0,66 0,6 0,74 0,66 

Rata-rata 0,62 0,69 0,68 0,66 

   Keterangan: W1; Gelap-Gelap,W2 ;Terang-Terang,W3; Gelap-Terang 
A1 ;Radial-Radial,A2 ;Tangensial-Tangensial,A3;Radial-Tangensial. 

 Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa faktor warna, bidang 
orientasi dan interaksi warna dengan bidang orientasi berpengaruh nyata 
terhadap kerapatan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kerapatan papan laminasi 
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untuk setiap perlakuan yang diberikan berbeda nyata. Sehingga dilakukan uji 
lanjut DMRT (Duncan ) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. 

  

Gambar Grafik pengaruh warna terhadap kerapatan 
Figure chart influence of color to the density 

 
 Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai kerapatan W1 pada kerapatan 

paling tinggi sebesar 0,83gr/   . W1 menurun ke W2 sebesar 0,32gr/    dan 

W2 meningkat pada W3 yaitu sebesar 0,15 gr/   . Hal ini terjadi karena semakin 
gelap warna kayu yang digunakan maka semakin tinggi kerapatan suatu kayu 
dan semakin terang warna kayu menyebabkan kerapatan semakin rendah.Warna 
pada kayu berhubungan dengan keberadaan zat ekstraktifnya (Lukmandaru, 
2009 cit. Hon & Minemura 2001). 

 

Gambar. Grafik pengaruh bidang orientasi terhadap kerapatan 
Figure. chart influence of wood grain orientation to the density 

Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan nilai rata-rata bidang orientasi 

pada kerapatan meningkat dari A1 ke A2 sebesar 0,07 gr/   , pada A2 sedikit 

menurun ke A3 sebesar 0,02 gr/   . Hal ini terjadi karena perekatan bidang 
tangensial sesama tangensial yang digunakan maka semakin tinggi nilai 
kerapatan yang diperoleh. 
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Gambar. Grafik interaksi warna dan bidang orientasi terhadap kerapatan 
Figure. chart interaction of color and wood grain orientation to the density 

Nilai kerapatan interaksi W1A2 mempunyai nilai kerapatan paling tinggi 
dari semua kombinasi perlakuan. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa 
perlakuan W1A2 tersebut berbeda nyata antar semua kombinasi yang ada. Nilai 
kerapatan yang diharapkan adalah nilai kerapatan yang paling tinggi, sehingga 
pemilihan warna dan bidang orientasi pada papan laminasi berdasarkan nilai 
kerapatan dapat dilakukan dengan melihat perlakuan yang menghasilkan nilai 
kerapatan yang paling tinggi. Perlakuan yang menghasilkan kerapatan yang 

paling tinggi adalah W1A2 dengan nilai kerapatan sebesar 0,93 gr/     

Modulus of Elasticity 

Tabel Hasil Pengujian MoE Papan Laminasi kg/    
Table Result of Testing the Modulus of Elasticity of the glue laminated 

W A Rata-rata 

A1 A2 A3 

W1 112913 88145 83992 95016 

W2 85527 75723 95855 85702 

W3 94051 121654 76512 97405 

Rata-rata 97497 95263 94052 92707 

  Nilai rata-rata tertinggi modulus elastisitas papan laminasi terdapat pada 

papan laminasi W3A2 dengan nilai sebesar 121654 kg/   . Sedangkan nilai 
rata-rata terendah terdapat pada papan laminasi W2 dengan nilai sebesar W2A2 

75723 kg/    (Tabel 4.3). Jika dibandingkan dengan nilai MoE minimal yang 

dipersyaratkan pada standar JAS 234:2003 sebesar 75000 kg/    maka nilai 
MoE dari semua papan laminasi telah memenuhi standar JAS. Pada penelitian 
(Herawati, Massijaya & Nugroho 2008) nilai rata-rata MoE balok laminasi sebesar 

84100-136700 kg/   . (Rachmad, 2013 cit. Tsoumis 1991) menyatakan bahwa 
semakin tinggi nilai MoE, benda tersebut akan semakin kaku atau sulit 
dilenturkan. Hasil analisis keragaman pada taraf nyatai 5% menyatakan tidak ada 
perbedaan yang nyata untuk nilai rata-rata MoE papan laminasi, sehingga uji 
lanjut tidak perlu dilakukan. 
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Modulus of Rupture 

Tabel Data hasil pengujian MoR Papan Laminasi kg/    
Table Result of Testing the Modulus of Rupture of the glue laminated 

W A Rata-rata 

A1 A2 A3 

W1 403,06 412,58 552,32 455,98 

W2 352,03 312,39 520,1 394,84 

W3 527,83 646,20 448,11 540,71 

Rata-rata 427,64 457,05 506,84 463,84 

 Nilai rata-rata tertinggi modulus patah papan laminasi terdapat pada 

papan laminasi W3A2 dengan nilai 646,20 kg/   . Sedangkan nilai rata-rata 

terendah terdapat pada papan laminasi W2A2 dengan nilai 312,39 kg/    (Tabel 
4.5). Jika dibandingkan dengan nilai MoR minimal yang dipersyaratkan pada 

standar JAS 234:2003 sebesar 300 kg/    maka nilai MoR dari semua papan 
laminasi telah memenuhi standar tersebut. 
 Dari pengujian yang dilakukan, semakin gelap warna kayu yang 
digunakan maka semakin tinggi nilai MoR yang diperoleh. (Susanto 2013 cit. 
Herawati, 2007) mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi sifat kekuatan 
bahan antara lain kerapatan/berat jenis kayu, mata kayu dan serat miring. Pada 
penelitian (Herawati, Massijaya & Nugroho 2008) nilai rata-rata MoR sebesar 

516-687kg/   . Hasil analisis keragaman pada taraf nyatai 5% menyatakan tidak 
ada perbedaan yang nyata untuk nilai rata-rata MoR papan laminasi, sehingga uji 
lanjut tidak perlu dilakukan. 
 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sidik ragam sifat fisika dan mekanika 
papan laminasi limbah potongan kayu industri meubel yang telah dilakukan, 
dapat ditarik kesimpulan: 
1. Rata-rata nilai kadar air, kerapatan, MoE dan MoR secara berturut-turut 11,05 

%, 0,66 gr/   , 92707 kg/   , 463,84 kg/   . 
2. Perbedaan warna kayu berpengaruh nyata terhadap sifat fisika papan laminasi 

yakni kerapatan, kadar air, dan tidak berpengaruh nyata terhadap sifat 
mekanika. 

3. Perbedaan bidang orientasi kayu berpengaruh nyata terhadap sifat fisika 
papan laminasi yakni pada kerapatan, dan tidak berpengaruh nyata terhadap 
sifat mekanika. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disarankan 
beberapa hal sebagai berikut : 

1. Perlu mengetahui berapa tekanan kempa saat proses pengempaan dengan 
menggunakan alat Dial torsi. 

2. Perlu dilakukan parameter tambahan pada pengujian mekanika yaitu kekuatan 
rekat, karena akan berpengaruh terhadap kekuatan perekat yang digunakan. 
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