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ABSTRAK 

 
Najih, Muhammad farid 2017. Analisis kekuatan lentur kayu laminasi dari kayu 

durian dan kayu kelapa. Pembimbing Dra. Sri Handayani, M.Pd. dan 

Endah Kanti Pangestuti, S.T,M.T. Program Studi Pendidikan Teknik 

Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri 

Semarang. 

 

Kayu merupakan salah satu bahan bangunan yang sangat sering digunakan 

karena kayu merupakan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan kualitasnya 

tidak kalah dengan baja, beton dan lain lain. Untuk memenuhi kebutuhan akan 

kayu yang bermutu tinggi diperlukan teknologi khusus agar kayu memiliki 

kekuatan yang besar dan umur yang lama. Oleh karena itu diperlukan perlakuan 

khusus agar kayu yang memiliki kuat kelas rendah menjadi lebih kuat, salah 

satunya yaitu dengan cara Laminasi. Laminasi merupakan  bahan baru komposit 

yang terbuat dari dua jenis atau lebih kayu dengan ketebalan tertentu sesuai 

keinginan yang dijadikan satu bahan kesatuan dengan alat perekat tententu.  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan pendekatan metode eksperimen. Laminasi yang 

dilakukan terdiri dari dua jenis kayu yaitu kayu durian dan kayu kelapa dengan 

media perekat lem Epoksi. Kayu laminasi dibuat dengan komposisisi (kayu kelapa 

– kayu durian – kayu kelapa) sesuai ukuran standart SNI 760  x 50 x 50 mm 

dengan asusmi perbandingan komposisi laminasi (1,5 : 2 : 1,5) yaitu ukuran kayu 

kelapa 760 x 50 x 15 mm dan ukuran kayu durian 760 x 50 x 20 mm. Dengan 

aturan kayu durian diposisikan ditengah dan diapit dengan kayu kelapa, hal ini 

didasarkan aturan bahwa berat jenis terkecil diletakkan di posisi tengah dan kayu 

yang memiliki berat jenis lebih tinggi di letakkan di sisi luar kayu laminasi.  

Tujuan dari meletakkan kayu yang memiliki berat jenis lebih tinggi diletakkan di 

sisi luar laminasi karena semakin tinggi berat jenis kayu tersebut kualitas lebih 

bagus sehingga ketika di letakkan disisi luar diharapkan mampu meningkatkan 

kuat lentur kayu durian yang berada di tengah. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengujian sifat mekanik yang  

dalam hal ini hanya dibatasi uji lentur. Hasil dari pengujian nilai lentur kayu 

laminasi di dapatkan kuat lentur 41,3 Mpa dan masuk dalam penggolongan kelas 

mutu  E17 . Sedangkan hasil uji lentur dari kayu penyusunnya kayu durian 36,7 

Mpa dan kayu kelapa 44,9 Mpa , dan masuk penggolongan kelas kayu masing – 

masing E16 dan E19. Hasil perbandingan uji kuat lentur kayu laminasi dengan 

kayu durian sebagai kayu yang diperkuat menunjukkan rata – rata peningkatan 

12,68 % dan ketika di uji perbedaan a 5% menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Dengan ini menunjukkan bahwa kayu durian yang sudah di perlakukan 

khusus laminasi dengan diperkuat kayu kelapa di dua sisi luarnya menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan. 

Kata Kunci : Laminasi, kayu kelapa, kayu durian, uji lentur  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi sumber daya 

alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah kayu. Kayu merupakan sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui yang memiliki nilai potensial untuk dipakai 

bahan bangunan. Kayu memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bangunan 

lain seperti baja, beton dan lain-lain, diantaranya ringan, tahan terhadap gempa, 

mudah dalam proses pelaksanaan, mudah didaur ulang dan relatif ekonomis. 

Sedangkan kelemahan kayu antara lain : mudah terbakar, mudah kembang susut, 

tidak tahan rayap. Kayu sebagai bahan bangunan kebanyakan hanya dipakai untuk 

struktur atap dan kusen. Disamping itu, kayu dipakai pula sebagai penyekat 

dinding ruangan, serta dipakai pula sebagai lantai rumah panggung Sedangkan 

untuk struktur balok, kolom dan lantai masih jarang ditemui. Untuk itu diperlukan 

pengembangan teknologi pengolahan kayu sehingga dapat dijadikan andalan 

sebagai bahan bangunan alternatif yang aman dan ekonomis. 

Salah satu cara untuk mengoptimalkan fungsi kayu sebagai struktur 

bangunan adalah dengan menggabungkan dua kayu yang direkatkan menjadi satu 

kesatuan yang dalam bahasa asing biasa disebut glue-laminated (glulam) timber  

Kayu laminasi dapat dirancang dan dibuat dengan mengkombinasikan dua jenis 

kayu dengan kelas yang berbeda dan hal ini membuat pemakaian kayu lebih 

efisien.Kayu dengan kelas kuat yang lebih tinggi ditempatkan dibagian tepi yang
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 menahan tegangan yang besar, sedangkan kayu dengan kelas kayu lebih rendah 

ditempatkan ditengah, pada bagian yang menerima tegangan lebih kecil. Kayu 

laminasi mempunyai kelebihan dibanding dengan kayu gergajian biasa, disamping 

kekuatan yang tinggi, dapat dibuat penampang yang lebih besar dan panjang. 

Selain itu kayu dengan kelas mutu rendah dapat digunakan lebih maksimal karena 

sudah di kompositkan dengan jenis kayu yang memiliki kelas mutu lebih tinggi, 

sehingga pemakaian kayu tersebut lebih efisien pemanfaatannya. 

Daerah Kecamatan Gunungpati  Kota Semarang banyak tumbuh jenis 

tanaman kayu seperti kayu sengon, kayu rambutan, kayu durian, kayu nangka, dan 

kayu kelapa. Sebagian besar masyarakat sekitar daerah Gunungpati menggunakan 

kayu jenis tersebut untuk digunakan sebagai bahan bangunan karena harganya 

yang relatif murah dan mudah didapat dari pada jenis kayu Kalimantan, kayu Jati 

dan jenis kayu lainnya.Walaupun secara kekuatan jenis – jenis kayu tersebut lebih 

rendah kualitasnya jika dibandingkan jenis kayu Jati yang kekuatannya lebih 

tinggi. Oleh karena itu maka kayu dari jenis mutu yang rendah perlu tindakan 

lebih lanjut agar kualitasnya bisa lebih baik. 

Kayu durian dengan nama latin Durio Zibhetinus  termasuk golongan kayu 

dengan berat jenis rata-rata 0,4 – 0,6 .Secara umum kayu durian mempunyai nilai 

penyusutan yang rendah, kekerasannya sedang dan bertekstur agak kasar, serta 

berserat lurus terpadu. Kayu durian diperkirakan mampu bertahan 20 tahun 

keatas, bila diolah dengan baik. 

Pohon durian memang bisa dimanfaatkan untuk diambil buahnya, tetapi 

ketika kondisi tertentu pohon durian lambat laun sudah tidak begitu menghasilkan 
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buah. Ketika sudah seperti ini pohon akan ditebang dan akan digunakan 

sebagai bahan perabot rumah tangga maupun sebagai bahan konstrukri bangunan. 

Hal ini lah yang membuat perlunya penelitian lebih lanjut tentang kayu durian. 

Kayu kelapa merupakan salah satu produk sampingan dari tanaman kelapa 

yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ataupun kayu bakar. Agar dapat 

dipergunakan sebagai bahan bangunan, maka batang kelapa harus diambil dari 

tanaman kelapa yang sudah cukup tua . Berbeda dengan kayu pada umumnya 

batang kelapa memiliki sel pembuluh yang berkelompok (Vascular bundles) yang 

menyebar lebih rapat pada bagian tepi dari pada bagian tengah serta bagian bawah 

dan atas batang. Hal ini mengakibatkan kayu gergajian kelapa memiliki kekakuan 

yang berbeda-beda (Sulc, 1981) dalam (Astri Novita Sitompul, 2009). 

Untuk memenuhi kebutuhan akan kayu yang bermutu tinggi diperlukan 

teknologi khusus agar kayu memiliki kekuatan yang besar dan umur yang lama, 

kuat dalam menahan beban dari luar dan tahan lama dari serangan serangga 

ataupun lingkungan. Diperlukan perlakuan khusus agar kayu yang memiliki kuat 

kelas rendah menjadi lebih kuat, salah satunya yaitu dengan cara laminasi. 

Dengan laminasi kayu yang memiliki kekuatan rendah bisa meningkat 

kekuatannya karena di laminasi dengan kayu yang memiliki kekuatan lebih baik. 

Kayu kelapa dan kayu durian yang akan di teliti memiliki nilai kuat lentur 

yang berbeda , karena dari dua jenis kayu berbeda. Kayu durian yang memiliki 

kuat lentur lebih rendah akan di perkuat dengan kayu kelapa yang memiliki kuat 

lentur lebih baik, sehingga meningkat kuat lenturnya. Nilai kuat lentur sebuah 

kayu dipengaruhi dari nilai berat jenis dari kayu tersebut, kayu yang memiliki
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 berat jenis kecil di letakkan di tengah dan diperkuat dengan kayu yang berat 

jenisnya lebih tinggi di kedua sisi luarnya. Dalam penelitian penelitian 

sebelumnya sudah banyak penelitian yang menyatukan dua atau lebih jenis kayu 

dijadikan satu dengan perekat tertentu atau sering disebut laminasi. Penelitian 

kayu laminasi tersebut salah satunya diuji nilai kuat lenturnya, dari kayu laminasi 

tersebut bisa meningkatkan kuat lentur kayu yang lemah yang terletak di tengah 

laminasi dengan perkuatan kayu yang di kedua sisi luarnya. 

Bertolak dari uraian tersebut maka dalam penyusunan skripsi dipilih judul 

“ANALISIS KEKUATAN LENTUR KAYU LAMINASI DARI KAYU 

KELAPA DAN KAYU DURIAN” . 

1.2 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah diterapkan untuk menghindari perkembangan dari 

permasalahan yang terlalu luas. Batasan masalah yang akan diteliti ini meliputi: 

1. Kayu yang dipakai adalah kayu durian dan kayu kelapa yang berasal dari 

wilayah Gunungpati Semarang. 

2. Kayu yang digunakan dalam keadaan kering udara, tidak perlu dijemur hanya 

dikondisikan dalam ruangan (SSD) dengan kadar air 14% sampai dengan 20%. 

3. Benda uji yang digunakan direkatkan / dilaminasi Lem Epoksi Resin dan di 

klamp dimensi benda uji kayu 5x5x76 cm (SNI 03-3959-1995). 

4. Hal yang diuji adalah pengujian sifat fisik yang terdiri dari pengujian kadar air, 

dan berat jenis , serta sifat mekanik yang terdiri dari pengujian kuat lentur. 

5. Kegiatan Penelitian dilakukan di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Negeri Semarang
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1.3 Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diungkap adalah apakah terjadi peningkatan kuat lentur 

kayu laminasi (kayu kelapa – kayu durian – kayu kelapa) dengan kuat lentur kayu 

durian ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan 

kuat lentur kayu laminasi (kayu kelapa – kayu durian – kayu kelapa) dengan kuat 

lentur kayu durian sebagai pengontrolnya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat atau Kegunaan Teoritis  

1) Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya mengenai laminasi kayu dari 

kayu durian dan kayu kelapa di tinjau dari kuat lenturnya. 

 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian yang sejenis. 

b. Manfaat atau Kegunaan Praktis  

1) Meningkatkan pengetahuan pembaca tentang laminasi  kayu dari bahan 

kayu durian dan kayu kelapa baik untuk diteliti maupun untuk masyarakat 

secara umum.  

2)  Meningkatkan nilai guna dari kayu durian dan kayu kelapa. 
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1.6 Sistematika Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, isi 

dan bagian akhir. 

1.6.1 Bagian awal 

Bagian awal skripsi meliputi: judul, abstrak, lembar pengesahan, motto, 

dan bagian persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

1.6.2 Bagian isi 

Isi skripsi disajikan dalam lima bab, dengan beberapa sub bab pada tiap 

babnya.  

Bab I : Pendahuluan 

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

Bab II : Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan peneliti untuk 

mengadakan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis. 

Bab III : Metode Penelitian 

Berisi tentang langkah-langkah penelitian, metode penelitian, dan teknik 

pengumpulan data. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang penjelasan analisis data penelitian, hasil penelitian, serta 

pembahasannya.
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BAB V : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang akan 

diberikan berdasarkan penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Pada bagian akhir ini berisikan daftar pustaka dan lamiran-lampiran yang 

mendukung hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Kayu  

Pengertian kayu disini adalah suatu bahan yang diperoleh dari pengambilan 

pohon – pohon dihutan, yang merupakan bagian dari pohon tersebut, setelah 

diperhitungkan bagian – bagian mana saja yang lebih banyak dimanfaatkan untuk 

suatu tujuan penggunaan, baik berbentuk kayu pertukangan, kayu industri, 

maupun kayu bakar (Dumanauw, 1990). Kayu merupakan sumber kekayaan alam 

yang tidak akan habis – habisnya, apabila dikelola/diusahakan dengan baik.  

Ada berbagai jenis kayu yang dihasilkan dari pohon yang secara umum 

dapat dibedakan dua golongan besar (sumber: dumanauw, 90) , yaitu:  

1) Jenis pohon dari golongan pohon daun lebar, dengan ciri-ciri sebagai berikut :  

- umumnya bentuk daun lebar.  

- Tajuk besar dan membundar  

- Terjadi guguran daun  

- Pertumbuhan lambat/lama  

- Umumnya batang tidak lurus dan berbonggol  

- Umumnya memiliki kayu yang lebih keras.  

2) Jenis pohon dari golongan pohon daun jarum, dengan ciri-ciri sebagai berikut :  

- Bentuk daun seperti jarum  

- Tajuk berbentuk kerucut.  
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- Umumnya tidak menggugurkan daun,kecuali beberapa pohon saja.  

- Pertumbuhan cepat dan lurus keatas.  

- Umumnya memiliki kayu lunak dan ringan.  

Penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi diindonesia memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Beberapa kelebihan kayu antara lain:  

1) Banyak didapat di Indonesia dan bisa didaur ulang lagi ketersediaannya 

dengan menanam kembali (Reboisasi).  

2) Mudah dikerjakan dan mudah dibentuk sesuai kebutuhan dan kegunaannya 

serta harga yang relatif murah.  

3) Kekuatan kayu cukup tinggi dan ringan.  

4) Daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia (kecuali bahan kimia yang keras) 

cukup tinggi/baik.  

5) Pada jenis kayu tertentu mempunyai tekstur yang indah, sehingga mempunyai 

nilai dekoratif yang indah/baik.  

6) Kedap terhadap suara.  

Sedangkan kekurangan penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi adalah:  

1) Sifatnya kurang homogen  

2) Mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca.  

3) Lendutan dapat terjadi pada keadaan kelembaban tinggi.  

4) Mudah terserang serangga, jamur dan cacing laut.  

5) Adanya cacat-cacat bawaan dan cacat alam, seperti : mata kayu dan pecah-

pecah  

6) Agak mudah terbakar.  
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Kayu bangunan sendiri didefinisikan sebagai kayu olahan yang dihasilkan 

dari kayu bulat setelah dikonversi menjadi kayu berbentuk papan, balok, ataupun 

bentuk – bentuk lain sesuai dengan tujuan penggunaan untuk bahan bangunan. 

Kayu bangunan dibagi menjadi dua, yaitu kayu bangunan struktural dan kayu 

bangunan non-struktural. Kayu bangunan struktural adalah kayu yang digunakan 

dalam struktur bangunan dan memerlukan perhitungan beban. Sedangkan kayu 

bangunan non-struktural adalah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian 

bangunan dan tidak memerlukan perhitungan beban (Mardikanto, 2011;140). 

Pemilihan dan penggunaan kayu untuk suatu tujuan pemakaian memerlukan 

pengetahuan tentang sifat – sifat kayu dan persyaratan teknis yang diperlukan. 

Pengetahuan ini tidak saja dapat memilih jenis kayu yang tepat serta macam 

penggunaannya, akan tetapi juga dapat dipilih kemungkinan penggantian oleh 

jenis kayu lainnya apabila jenis kayu yang bersangkutan terlalu mahal atau sulit 

diperoleh (Awaludin, 2005).  

Kayu memiliki sifat yang berbeda dengan bahan bangunan lainnya yang 

berupa logam maupun beton. Bahan bangunan dari logam maupun beton dibuat 

dengan cara dicetak, sedangkan kayu berasal dari tumbuhan yang terdiri dari serat 

– serat dengan orientasi serat tertentu. Logam dan beton hampir bersifat isotropis 

dimana bahan tersebut memiliki sifat mekanis dan sifat elastis yang sama pada 

segala arah. Kayu lebih dicirikan sifatnya dengan adanya tiga sumbu simetri yang 

saling bersilangan tegak lurus. Hal ini terjadi akibat susunan serat yang ada pada 

kayu. Oleh karenanya kayu bersifat anisotropis/orthotropis. Ketiga sumbu tersebut 

adalah sumbu longitudinal (memanjang serat), sumbu radial (tegak lurus lingkaran 
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tumbuh), sumbu tangensial (menyinggung lingkaran tumbuh) (Mardikanto, 

2011;10). 

Kayu yang baik adalah kayu yang mempunyai kuat tekan yang tinggi, kuat 

tarik yang tinggi, kelas keawetan yang cukup baik, daya serap air yang rendah, 

memiliki Berat Jenis yang tinggi, serat rapat, kembang susut dimensi terhadap air 

rendah, modulus elastisitas tinggi. 

2.1.2 Kayu durian 

Nama botanis durian adalah Durio spp famili Bombacaceaea (terutama D. 

carinatus Mast., D. Oxleyanus Griff., D. Zibethinus Murr.). Nama daerahnya 

adalah duren, deureuyan, andurian, duriat, duriang, derian, duiang, duhuian, 

tuleno, turene. Sedangkan nama lain : durian (Philipina, Sabah, Inggris, Amerika 

Serikat, Perancis, Spanyol, Italia, Belanda, Jerman). Penyebaran kayu durian ini di 

seluruh Indonesia. Menurut Mandang & Pandit (1997), ciri anatomi kayu durian 

adalah pembuluh atau pori baur, soliter dan berganda radial yang terdiri atas 2-3 

pori, umumnya berukuran agak besar, frekuensinya sangat jarang atau jarang, 

kadang kadang ada endapan berwarna putih, bidang perforasi sederhana. 

Parenkima terutama bertipe apotrakea baur, berupa garis-garis tangensial pendek 

diantara jari-jari atau ada yang bentuk jala. Jari-jari sangat sempit sampai lebar, 

letaknya jarang sampai agak jarang, ukurannya pendek sampai agak pendek. 

 Ciri umum dari kayu ini adalah kayu teras berwarna coklat merah jika 

masih segar, lambat laun menjadi coklat kelabu atau coklat semu-semu 

lembayung. Kayu gubal berwarna putih dan dapat dibedakan dengan jelas dari 

kayu teras, tebal sampai 5 cm. Teksturnya agak kasar dan merata dengan arah 
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serat lurus atau berpadu. Permukaan kayu agak licin dan mengkilap. Kesan raba 

agak licin sampai licin, kekerasan agak lunak sampai agak keras. Menurut Oey 

Djoen Seng (1990), sifat kayu durian termasuk kelas kuat II - III dengan berat 

jenis 0.57. Kayunya mudah digergaji meskipun permukaanya cenderung untuk 

berbulu, selain itu mudah dikupas untuk dibuat finir.  

Kayu durian cepat menjadi kering tanpa cacat, tetapi papan yang tipis 

cenderung untuk menjadi cekung. Sedangkan kegunaan kayu ini adalah sebagai 

bangunan dibawah atap, rangka pintu dan jendela, perabot rumah tangga 

sederhana (termasuk lemari), lantai, dinding, sekat ruangan, kayu lapis, peti, 

sandal kayu, peti jenazah,dan bangunan kapal. 

2.1.3 Kayu Kelapa 

 Kayu kelapa dalam klasifikasi botanis dapat diuraikan sebagai berikut: 

Ordo   : Palmales 

Famili   : Aracaceae 

Klas  : Monocotyledoneae 

Divisio  : Spermatophyta 

Genus  : Cocos 

Spesies : Cocos nucifera 

Nama daerah : Kelapa, kelopo, krambil, cikal. 

Menurut Suhardiman (1999) dalam Astri Novita Sitompul (2009) bahwa 

keluarga palmae (palm) umumnya tidak bercabang dan mempunyai berkas daun 

yang berbentuk cincin. Daunnya menyirip atau berbentuk kipas denganpelepah 

daun yang melebar. Pada umumnya, batang kelapa mengarah lurus keatas dan 
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tidak bercabang, kecuali pada tanaman di pinggir sungai, tebing dan lain-lain. 

Pertumbuhan tanaman akan melengkung menyesuaikan arah sinar matahari. Pada 

ujung batang terdapat titik tumbuh yang merupakan jaringan meristem yang 

berfungsi membentuk daun, batang dan bunga. Setelah umur 3-4 tahun yaitu pada 

waktu pangkal batang terbentuk, maka lingkar batang tidak akan tumbuh 

membesar lagi. Karena tanaman kelapa selain termasuk tumbuhan 

Monocotyledoneae pada batangnya tidak terdapat selubung kambium, sehingga 

tidak mempunyai pertumbuhan sekunder. Oleh karena itu, pertumbuhan batang 

akan selalu bertambah panjang atau meninggi. 

Menurut Piggott (1964) dalam Astri Novita Sitompul (2009) tinggi 

batang kelapa bisa mencapai 30 m dengan garis tengah 20-30 cm, tergantung 

iklim, tanah dan lingkungan tanah. Pada tanaman perkebunan yang berjarak lebih 

rapat, pertumbuhan batang akan cepat memanjang dengan lingkar batang yang 28 

kecil. Sedangkan pada tanah dengan kesuburan yang cukup, lingkaran batang 

akan lebih besar dibanding dengan kelapa yang di tanam pada tanah yang kurang 

subur. 

Batang kelapa merupakan salah satu produk sampingan dari tanaman kelapa 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan ataupun kayu bakar.Agar dapat 

dipergunakan sebagai bahan bangunan, maka batang kelapa harus diambil dari 

tanaman kelapa yang sudah cukup tua. 

Berbeda dengan kayu pada umumnya batang kelapa memiliki sel 

pembuluh yang berkelompok (vascular bundles) yang menyebar lebih rapat pada 

bagian tepi dari pada bagian tengah serta pada bagian bawah dan atas batang. Hal 
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ini mengakibatkan kayu gergajian kelapa memiliki kekuatan yang berbeda-beda 

(Sulc, 1981) dalam Astri Novita Sitompul (2009). 

2.1.4 Kayu Laminasi ( Glue laminated timber ) 

 Salah satu produk kayu yang saat ini berkembang pesat dibanyak tempat 

didunia adalah kayu laminasi (Glulam). Sistem rekayasa ini merupakan salah satu 

produk rekayasa tertua. Balok laminasi terbuat dari dua atau lebih kayu gergajian 

(dikenal dengan istilah lamina) yang direkat dengan arah serat sejajar satu sama 

lain, berbentuk lurus atau lengkung tergantung peruntukannya. Balok laminasi 

merupakan produk struktur yang digunakan untuk rangka, balok, kolom, dan kuda 

– kuda. Penggunaan utama balok laminasi adalah pada sistem atap pada bangunan 

– bangunan komersial, selain itu balok laminasi juga semakin digunakan pada 

sistem atap dan lantai rumah. Keuntungan dari balok laminasi adalah terbentuknya 

produk komposit kayu yang memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi dengan 

berbagai bentuk dan ukuran yang besar (Mardikanto, 2011). 

 Beberapa jenis bahan perekat yang digunakan pada struktur kayu laminasi 

antara lain: casein, urea formaldehyde, phenol formaldehyde, penol-resorcinol 

formaldehyde, dan melamine-urea formaldehyde. Pemilihan jenis bahan perekat 

sangat ditentukan oleh banyak hal seperti: kekuatan rekatan (bond strength), 

penggunaan struktur (indoor-use atau outdoor-use), dan kemudahan proses 

rekatannya (Awaludin, 2005). 

 Tinggi dan panjang kayu laminasi dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan 

(umumnya lebih besar dari pada kayu masif) sehingga dapat digunakan sebagai 

balok pada konstruksi berbentang panjang. Papan kayu yang memiliki kekuatan 
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tinggi umumnya memiliki nilai kepadatan (density) yang tinggi pula. Dan juga 

sebaliknya, kayu yang memiliki kekuatan kecil adalah kayu dengan nilai 

kepadatan yang rendah. Kayu yang memiliki kepadatan rendah identik dengan 

kayu yang memiliki serat kayu tipis dan memiliki volume rongga yang besar. 

Perekatan pada kayu yang memiliki kepadatan rendah dapat lebih mudah 

dilakukan dari pada perekatan pada kayu yang memiliki kepadatan tinggi. Pada 

papan kayu yang memiliki kepadatan rendah, bahan perekat dapat dengan mudah 

masuk pada rongga – rongga serat dan mengunci serat – serat kayu. Sedangkan 

pada papan kayu berkepadatan tinggi, perlu tekanan yang lebih besar agar serat – 

serat kayu dapat merekat. Tetapi, tekanan yang dilakukan pada saat perekatan 

tidak boleh merusak serat – serat kayu. Menurut AFPL (1991), besarnya tekanan 

pada saat pembuatan kayu laminasi berkisar antara 0,7 MPa hingga 1,7MPa 

(Awaludin, 2005). 

2.1.5 Lem Epoksi 

 Bahan perekat atau lem kayu ialah alat yang digunakan untuk menyambung 

antara benda satu dengan benda yang lain secara efektif dan mudah. Handayani 

(2009) mengatakan bahan perekat atau lem mempunyai kelebihan antara lain: lem 

mampu menyambung berbagai jenis bahan yang berbeda, lem mudah dikerjakan, 

hasil akhir yang memuaskan sebab permukaan dan kontur tampak halus, tidak 

berongga, tidak ada bagian yang menonjol, mudah digunakan dan cepat dalam 

pengerjaannya, biayanya lebih ekonomis dibandingkan dengan cara-cara lain, 

meringankan berat bendanya, dapat digunakan untuk bahan-bahan yang tidak 

tahan panas. Bahan perekat atau lem juga memiliki kekurangan antara lain: proses 
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pengeleman menjadi agak rumit sebab perlu persiapan yang optimal terhadap 

permukaan yang hendak disambung, memerlukan berbagai alat, kuat ikatan 

optimalnya tidak seketika tercapai, ada bahaya racun atau mudah terbakar, juga 

rendah kelupasannya, ketahanan jangka panjang pada kondisi ekstrim sering tidak 

diketahui secara pasti. 

 Jiananda (2013), Pembagian bahan perekat dibagi menjadi beberapa bagian 

secara utama terdiri dari bahan perekat alami dan bahan perekat sintetis. Bahan 

perekat alami berasal dari hewani, tumbuhan, dan mineral. Beberapa bahan 

perekat yang berasal dari hewani adalah Albumen, Casein, Shellac, Lilin lebah 

dan Kak (Animal Glue). Beberapa bahan perekat yang berasal dari tumbuhan 

adalah Damar Alam, Arabic Gum, Protein, Starch, Dextrin, dan Karet Alam. 

Beberapa bahan perekat yang berasal dari mineral adalah Silicate, Magnesia, 

Litharge, Bitemen, dan Asphalt.  

 Lem Epoksi merupakan produk sintetik termoset dari resin poliepoksi 

dengan zat curing/pengeras (asam/basa). Lem epoksi dapat diperoleh dalam 

bentuk sistem satu atau dua komponen. Sistem satu komponen meliputi resin cair 

bebas pelarut, larutan, pasta resin cair, bubuk, pallet dan pasta. Sistem dua 

komponen terdiri atas resin zat curing yang dicampur pada saat digunakan, setelah 

dicampur sebaiknya segera digunakan untuk mengelem. Curing pada suhu kamar 

25º - 33º dibutuhkan waktu sehari atau dengan pemanasan 60º C selama 3 jam, 

atau dengan pemanasan pada suhu 100º dalam waktu 20 menit. Suhu – suhu 

tersebut tergantung pada jenis zat curingnya (Handayani,2009). 
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 Teguh Mulyo (2013), Lem epoksi juga memiliki kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihannya antara lain tidak berubah walaupun telah bertahun – tahun 

disimpan, tahan terhadap minyak, gemuk, bahan bakar minyak, alkali, pelarut 

aromat, asam, alkohol, juga pavas dan cuaca dingin. Resin – resin epoksi memiliki 

berbagai keunggulan sebagai zat perekat dibanding dengan polimer – polimer 

yang lain diantaranya adalah keaktifan permukaan tinggi, daya pembasahan baik, 

kekuatan kohesi tinggi, tanpa reaksi atsir (agar tidak mengkerut), tidak mengalami 

“creep” sehingga dapat luwes bila di ubah-ubah sifatnya dengan cara memilih 

resin-hardener yang tepat. Sedangkan kekurangannya adalah lemah terhadap 

keton dan ester, ada juga yang formulasinya tidak tahan terhadap minyak, apabila 

lem epoksi tercelup air dalam jangka waktu yang lama maka lem epoksi akan 

rusak, pada sistem polimina dan anhídrida tidak tahan pada suhu dingin/beku. 

Lem epoksi juga memiliki dampak kesehatan dan lingkungan karena memiliki 

kandungan unsur kimiawi yang begitu banyak dan berbahaya jika tidak digunakan 

secara benar. Dampak – dampak tersebut antara lain: 

� Dampak pada Kesehatan  

  Iritasi pada mata, sistem pernapasan, dan kulit. Dapat menimbulkan 

sensitisasi pada kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata/kulit, kulit 

kering dan pecah - pecah. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan 

menyebabkan iritasi pernapasan, pusing dan menyebabkan kantuk. Bahaya bila 

tertelan, segera dapatkan pertolongan medis. 
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� Dampak pada Lingkungan  

  Produk epoksi tidak akan menyebabkan efek merugikan apapun pada 

lingkungan jika petunjuk penggunaan diterapkan dengan benar. Adapun dampak 

jika terjadi kecelakaan tumpah dan pembuangan ke saluran karena berbahaya bagi 

organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. 

� Bahaya Kebakaran  

  Cairan kandungan dalam lem epoksi merupakan pelarut yang mudah 

terbakar (Brosur petunjuk Avian Brands). 

 Penggunaan lem epoksi sedikit rumit karena lem epoksi harus melalui 

proses pencampuran antara resin dan hardener dengan pembandingan 1:1 setelah 

itu permukaan yang diolesi lem lalu dilakukan proses pengepresan kemudian 

harus dikeringkan, harga lem epoksi relatif lebih mahal dibanding dengan lem 

kayu cyanocrylate dan lem PVAc. Penggunaan lem sebagai perekat harus 

memperhatikan kelebihan dan kekurangan serta cara pemakaiannya dengan baik. 

2.1.6 Sifat Fisik Kayu 

Menurut Dumanauw (1990: 15), menyatakan beberapa hal yang tergolong 

dalam sifat fisik kayu adalah: (1) berat jenis; (2) keawetan alami kayu; (3) warna 

kayu; (4) higroskopik; (5) tekstur; (6) serat; (7) berat kayu; (8) kekerasan; (9) 

kesan raba; (10) bau dan rasa; (11) nilai dekoratif; dan (12) sifat kayu terhadap 

suara. Lebih lanjut Awaludin dan Inggar (2005: 6), menyatakan sifat-sifat fisik 

kayu terdiri dari: kandungan air; kepadatan dan berat jenis; dan cacat kayu. 

 

 



19 
 

 

a. Kandungan air / Kadar air 

Kayu merupakan material higroskopis, artinya kayu memiliki kaitan 

yang sangat erat dengan air baik berupa cairan ataupun uap. Dumanauw 

(1990: 30) menyatakan, kayu bersifat higroskopis artinya kayu memiliki daya 

tarik terhadap air, baik dalam bentuk uap maupun cairan. Kemampuan kayu 

untuk menghisap atau mengeluarkan air tergantung suhu dan kelembaban 

udara disekelilingnya. 

Air yang terdapat pada batang kayu tersimpan dalam dua bentuk yaitu: 

air bebas (free water) yang terletak diantara sel-sel kayu, air ikat (bound 

water) yang terletak pada dinding sel. Air bebas merupakan air pertama yang 

akan berkurang seiring dengan proses pengeringan. Ketika batang kayu mulai 

diolah (ditebang atau dibentuk), kandungan air pada batang berkisar antara 

40% hingga 300%. Kandungan air ini dinamakan kandungan air segar. 

Setelah ditebang dan mulai dibentuk atau diolah, kandungan air mulai 

bergerak keluar (Awaludin, 2005). 

Sifat mekanis kayu banyak dipengaruhi perubahan kadar air kayu 

dibawah titik jenuh serat. Diatas titik jenuh serat, perubahan kadar air tidak 

mempengaruhi sifat kayu karena perubahan kadar air belum terjadi pada 

dinding sel. Berdasarkan kondisi airnya kayu dibedakan menjadi tiga 

golongan, yaitu: 

a. Kayu kondisi kering mutlak, didefinisikan bagi kayu yang mendapatkan 

proses pengeringan, baik dengan oven maupun sinar matahari, dan 

memiliki kadar air kurang dari 14%. 
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b. Kayu kondisi kering udara alami (SSD), yaitu kayu yang tidak 

mengalami proses pengeringan ataupun perendaman dan memiliki 

kadar air berkisar antara 14% sampai dengan 20%. 

c. Kayu kondisi basah adalah kayu yang baru ditebang dan atau kayu yang 

mendapatkan proses perendaman.  

Standar untuk menentukan banyaknya air adalah dengan mengeringkan 

kayu dalam tanur pada suhu 100
o
 C – 105

o
 C, hingga mencapai berat tetap. 

Dalam keadaan ini kadar air dianggap nol, walaupun sebenarnya kayu masih 

memiliki kadar air sekitar 1%. Berat kayu keadaan kering tanur disebut kayu 

kering tanur (Wo). Karena itu air yang ada dalam kayu adalah perbedaan 

antara berat kayu sebelum dikeringkan (berat15 basah/berat awal = Wb) 

dikurangi berat kayu sesudah dikeringkan dengan tanur. Secara umum kadar 

air dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Ka=   x 100 %                (SNI 03-6850.2002;135) 

Keterangan: 

Ka : Kadar Air (%) 

Wb : Berat Kayu Mula (gr) 

Wo : Berat Kayu Kering Tanur (gr) 

b. Berat jenis kayu 

Berat jenis kayu adalah perbandingan berat dan volume kayu dalam 

keadaan kering udara (SSD) dengan kadar air ± 15% (Daryanto, 2010). 

Berat jenis (BJ) kayu adalah perbandingan antara kepadatan kayu dengan 

kepadatan air pada volume yang sama (Awaludin, 2005:8). Dumanauw 
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(1982: 15) menyatakan, berat jenis diperoleh dari perbandingan berat suatu 

volume kayu tertentu dengan volume air yang sama pada suhu standart. 

Berat suatu kayu tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, 

kadar air,dan zat ekstraktif didalamnya. Berat suatu kayu berbanding lurus 

dengan BJ nya. Kayu mempunyai berat jenis berkisar antara BJ minimum 

0,2 (kayu balsa) sampai BJ 1,28 (kayu nani). Umumnya semakin tinggi BJ 

kayu maka akan semakin berat dan semakin kuat pula kayunya. Berat jenis 

memiliki korelasi positif terhadap kekuatan kayu. Sehingga nilai kekuatan 

sebuah kayu dapat digambarkan melalui berat jenisnya. 

Tabel 2.1 Kelas Berat Kayu 

KELAS BERAT KAYU  BERAT JENIS 

Sangat Berat  > 0,90 

Berat  0,75 – 0,90 

Agak Berat  0,60 – 0,75 

Ringan  < 0,60 

(sumber : Dumanauw, 2001) 

Berat jenis kayu dihitung dengan rumus: 

Bj =                                          (SNI 03-6847-2002)  

B0 = Berat kayu mula /kering Oven (gr)  

V1 = Volume air akhir (cm3) 

V0 = Volume air mula (cm3) 

2.1.7 Sifat mekanik kayu 

Wahono dkk (2005: 71) dalam (Jihannanda,2013) , menyatakan sifat 

mekanik terkait dengan kekuatan kayu yaitu kemampuan kayu untuk menahan 
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muatan dari luar, gaya dari luar yang dimaksud adalah gaya yang mempunyai 

kecenderungan untuk mengubah bentuk dan volume benda. Sifat mekanik kayu 

diperhitungkan untuk penggunaan kayu sebagai bahan bangunan, perkakas seperti 

furniture atau mebel dan lain–lain. Secara umum hampir semua penggunaan kayu 

dituntut syarat kekuatan dalam penggunaannya. Beberapa macam kekuatan dari 

sifat mekanik kayu adalah: (a) kekuatan tarik; (b) kekuatan tekan; (c) kekuatan 

geser; (d) keteguhan lengkung. 

Dumanauw, (1990: 21), Sifat–sifat mekanik atau kekuatan kayu ialah 

kemampuan kayu untuk menahan muatan dari luar. Yang dimaksud dengan 

muatan dari luar ialah gaya–gaya di luar benda yang mempunyai kecenderungan 

untuk mengubah benda dan besarnya benda. Hakekatnya hampir pada semua 

penggunaan kayu, dibutuhkan syarat kekuatan. Dalam hubungan ini dibedakan 

beberapa macam kekuatan sebagai berikut:  

(a) keteguhan tarik;  

(b) keteguhan tekan atau kompresi; 

(c) keteguhan geser;  

(d) keteguhan lengkung (lentur);  

(e) kekakuan;  

(f) keuletan;  

(g) kekerasan;  

(h) keteguhan belah.  
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a. Keteguhan Tarik 

Dumanauw (1990: 21) menyebutkan, kekuatan atau keteguhan tarik 

suatu jenis kayu ialah kekuatan kayu untuk menahan gaya – gaya yang 

berusaha menarik kayu itu. Kekuatan tarik terbesar pada kayu ialah sejajar 

arah serat. Kekuatan tarik tegak lurus arah serat lebih kecil dari pada 

kekuatan tarik sejajar arah serat dan keteguhan tarik ini mempunyai 

hubungan dengan ketahanan kayu terhadap pembelahan. Menurut Iensufrie 

(2009: 13) dalam (Jihannanda,2013), yang dimaksud dengan keteguhan 

tarik adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang menarik kayu. 

Kekuatan tarik terbesar pada kayu ialah keteguhan tarik sejajar dengan arah 

serat kayu. 

Perhitungan keteguhan tarik kayu dapat dihitung berdasarkan rumus 

(Rochadi, dkk, 1996: 42) dalam (Jihannanda,2013) : 

 

dimana:  

 σ tr // = keteguhan tarik sejajar arah serat (kg/cm2)  

 P  = beban tarik maksimum (kg)  

 l  =lebar belahan dalam (cm)  

 t  = tinggi belahan dalam (cm) 

b. Keteguhan Tekan  

 Menurut Dumanauw (1990: 21) , keteguhan tekan suatu jenis kayu 

ialah kekuatanya untuk menahan kekuatan jika kayu itu dipergunakan untuk 

penggunaan tertentu. Dalam hal ini dibedakan dua macam kompresi yaitu 
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kompresi tegak lurus arah serat dan kompresi sejajar arah serat. Iensufrie 

(2009: 14) dalam (Jihannanda, 2013) menyatakan, keteguhan tekan atau 

kompresi adalah kekuatan kayu untuk menahan beban atau tekanan pada 

suatu titik. Pada semua kayu, keteguhan kompresi yang tegak lurus dengan 

arah serat lebih kecil dari pada keteguhan kompresi sejajar arah 

serat.keteguhan tekan sejajar arah serat kayu metode pengujian sesuai 

dengan ASTM D 143 – 52 ukuran benda uji 5 x 5 x 20 cm, Perhitungan 

keteguhan tekan sejajar arah serat kayu dapat dihitung berdasarkan rumus 

(Rochadi, dkk, 1996: 22) dalam (Jihannanda,2013) : 

 

 Keteguhan tekan tegak lurus arah serat kayu Metode pengujian 

sesuai dengan ASTM D 143 – 52 ukuran benda uji 5 x 5 x 15 cm, 

Perhitungan keteguhan tekan sejajar arah serat kayu dapat dihitung 

berdasarkan rumus (Rochadi, dkk, 1996: 22) dalam (Jihannanda,2013) : 

 

dimana: 

 σ tk //  = keteguhan tekan sejajar serat (kg/cm2)  

 σ tk ± = keteguhan tekan tegak lurus (kg/cm2) 

 P  = beban tekan maksimum (kg) 

 L = lebar benda uji (cm) 

 t  = tinggi atau tebal benda uji (cm) 
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c. Keteguhan lengkung (lentur) 

Iensufrie (2009 : 14) menyatakan, keteguhan lengkung atau kelenturan 

kayu adalah kemampuaan kayu untuk melengkungkan diri ketika menahan 

tekanan diatasnya. Menurut Dumanauw (1990: 24) menyebutkan, keteguhan 

lengkung atau lentur ialah kekuatan untuk menahan gaya – gaya yang 

berusaha melengkungkan kayu atau untuk menahan beban – beban mati 

maupun hidup selain beban pukulan yang harus dipikul oleh kayu tersebut, 

misalnya blandar. 

Kekuatan atau keteguhan lentur kayu ialah kemampuan kayu untuk 

menahan kekuatan kayu dari luar. Yang dimaksud kekuatan kayu dari luar 

ialah gaya-gaya diluar benda yang mempunyai kecenderungan untuk 

mengubah bentuk dan besarnya benda. Ukuran – ukurang yang dipakai 

untuk menjabarkan sifat – sifat kekuatan kayu atau sifat mekaniknya 

dinyatakan dalam Kg/Cm2 (Handayani,2003) dalam (Teguh Mulyo, 2013). 

Balok dengan beban tegak lurus sumbu memanjangnya dan balok di 

tumpu (disangga) pada kedua ujungnya, maka balok tersebut akan 

mengalami tegangan dan akan mengalami perubahan bentuk.  Tegangan 

yang muncul berupa lentur yaitu merupakan tegangan normal (yang berupa 

tegangan tarik dan tekan sejajar serat) serta tegangan geser. Tegangan tarik 

akan terjadi pada bagian cembung dan tegangan tegangan tekan terjadi pada 

bagian cekung dari balok yang melengkung tadi. Pada bagian cembung akan 

mengalami perpanjangan serat dan pada bagian cekung akan mengalami 

perpendekan serat akibat adanya tegangan tersebut diatas. Sedangkan 
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tegangan geser horizontal akan terjadi mulai dari permukaan atas balok 

sampai permukaan balok bagian bawah, dimana serat kayu cenderung saling 

bergesan pada arah horizontal satu sama lainnya (Mardikanto, 2011).  

Terdapat 2 macam kekuatan lentur, yaitu kekuatan lentur statik 

(kekuatan kayu menahan beban lentur secara perlahan – lahan), kekuatan 

lentur pukul ( kekuatan kayu menahan beban lentur secara mendadak). Ada 

dua modulus elastisitas lentur (E) yaitu modulus elastisitas murni dan 

modulus elastisitas semu. Pengujian modulus elastisitas murni dilakukan 

terhadap sumbu lemah penampang dan dibebani ditengah bentangnya 

dengan dibagi menjadi dua beban terpusat (Third Point Loading). 

Sedangkan pengujian modulus elastisitas lentur semu dilakukan terhadap 

sumbu lemah penampang dan dibebani dengan satu beban titik ditengah 

bentangnya (One Point Loading). Benda uji ditumpu diatas tumpuan sendi-

rol, dari beberapa penelitian modulus elastisitas kayu berkisar antara 0,5 x 

106 sampai dengan 2,8 x 106. Untuk menghitung modulus elastisitas (E) 

pada pengujian lentur balok laminasi digunakan rumus:   

 

( Mardikanto,2011;46) 

Keterangan:  

E : Modulus Elastisitas (Kg/Cm2)  

P : Beban (Kg)  

D : Defleksi (Cm)  

L : Jarak Sangga (bentang tumpuan) (cm)  
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b : Lebar (Cm)  

h : tinggi (cm) 

 Keteguhan lengkung kayu utuh dan produk – produk asal kayu 

biasanya dinyatakan dalam istilah Modulus Patah yaitu tegangan lentur 

maksimum ( lt) dihitung dari beban maksimum (beban pada saat patah) 

dalam uji keteguhan lengkung, dengan menggunakan cara pengujian yang 

sama seperti untuk menentukan Elastisitas. Untuk contoh uji dengan 

penampang melintang empat persegi panjang. lt dihitung dengan 

persamaan berikut: 

 

( Mardikanto,2011;167) 

 Secara teoritis rumus tersebut didapatkan dari besar momen (M) 

dan tahanan momen (W) yang diberikan balok saat pengujian sehingga kuat 

lentur diuraikan sebagai berikut: 

 

Kuat Lentur lt (Kg/cm2) 
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Keterangan:  

 : Modulus Patah/ Kuat lentur (Mpa)  

P : Beban maksimal (Kg)  

A : Jarak dari tumpuan ke titik beban terdekat (cm)  

b : Lebar (Cm)  

h : tinggi (cm)  

2.1.8 Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia 

 Pada awal tahun 1959 oleh Pengurus Harian Dana Normalisasi dibentuk 

“Panitia Kayu Indonesia”. Oleh Panitia Kayu Indonesia dipandang sangat perlu 

adanya Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia. Setelah panitia bersidang 

berkalikali akhirnya dapat diterbitkan PKKI 1961. PKKI berisi semua peraturan 

dan carapenggunaan kayu.Dalam PKKI kayu untuk struktur dibedakan menjadi 5 

(lima) kelas kekuatan dan 5 (lima) kelas awet kayu yakni sebagai berikut: 

Tabel 2.2 kelas kuat kayu 

Kelas 

kuat 

Berat 

Jenis 

Kekuatan lengkung 

absolut (kg/cm2) 

Kekuatan tekan absolut 

(kg/cm2) 

I ≥ 0,90 ≥ 1100 ≥ 650 

II 0,90-0,60 1100-725 650-425 

III 0,60-0,40 725-500 425-300 

IV 0,40-0,30 500-300 300-215 

V < 0,30 < 300 < 215 
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Tabel 2.3 Kelas Awet Kayu Indonesia berdasarkan umur 

Kelas awet I II III IV V 

Selalu berhubungan dengan 

tanah lembab 

8 

Tahun 

5 

Tahun 

3 

tahun 

sangat 

pendek 

sangat 

pendek 

Hanya terbuka terhadap 

angin 

dan iklim tetapi dilindungi 

terhadap pemasukan air dan 

kelemasan. 

20 

Tahun 

15 

Tahun 

10 

tahun 

beberapa 

tahun 

sangat 

pendek 

Di bawah atap tidak 

berhubungan dengan tanah 

lembab dan dilindungi 

terhadap kelemasan 

tak 

terbatas 

tak 

terbat

as 

sngat 

lama 

beberapa 

tahun 
Pendek 

Di bawah atap tidak 

berhubungan dengan tanah 

lembab dan dilindungi 

terhadap kelemasan tetapi 

dipelihara dengan baik, 

selalu 

dicat, dan sebagainya. 

tak 

terbatas 

tak 

terbat

as 

tak 

terbatas 
20 tahun 

20 

tahun 

Serangan oleh rayap Tidak Jarang 
agak 

cepat 

sangat 

cepat 

sangat 

cepat 

Serangan oleh bubuk kayu 

kering 
Tidak Tidak 

hampir 

tidak 

tak 

seberapa 

sangat 

cepat 

Pada tahun 2002 PKKI disempurnakan sejalan dengan perkembangan 

pembangunan gedung serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir 

ini. Sebagai pengganti PKKI akhirnya ditetapkan, yaitu Tata Cara Perencanaan 

Konstruksi Kayu yang merupakan standar bagi peraturan penggunaan kayu 

Indonesia.  

Dalam Penelitian ini digunakan acuan Tata Cara Perencanaan Konstruksi 

Kayu (SNI kayu) untuk mengetahui kekuatan mekanik. Berikut tabel kuat acuan 

berdasarkan atas pemilahan secara mekanik. 
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Tabel 2.4 Kuat acuan berdasarkan atas pemilihan secara mekanik 

Kode 

mutu 

Modulus 

elastisitas 

lentur 

Ew 

Kuat 

lentur 

Fb 

 

Kuat tarik 

sejajar 

arah 

serat 

Ft 

Kuat 

tekan 

sejajar 

arah 

serat 

Fc 

Kuat 

geser 

Fv 

Kuat tekan 

tegak 

lurus serat 

Fc+ 

E26 

E25 

E24 

E23 

E22 

E21 

E20 

E19 

E18 

E17 

E16 

E15 

E14 

E13 

E12 

E11 

E10 

25000 

24000 

23000 

22000 

21000 

20000 

19000 

18000 

17000 

16000 

15000 

14000 

13000 

14000 

13000 

12000 

11000 

66 

62 

59 

56 

54 

56 

47 

44 

42 

38 

35 

32 

30 

27 

23 

20 

18 

60 

58 

56 

53 

50 

47 

44 

42 

39 

36 

33 

31 

28 

25 

22 

19 

17 

46 

45 

45 

43 

41 

40 

39 

37 

35 

34 

33 

31 

30 

28 

27 

25 

24 

6,6 

6,5 

6,4 

6,2 

6,1 

5,9 

5,8 

5,6 

5,4 

5,4 

5,2 

5,1 

4,9 

4,8 

4,6 

4,5 

4,3 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

11 

10 

9 

 
2.1.9 Mata kuliah Teknik Perkayuan  

 Mata kuliah perkayuan merupakan salah satu mata kuliah yang masuk 

kurikulum mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan jurusan Teknik Sipil 

Universitas Negeri Semarang. Dalam mata kuliah teknik perkayuan membahas  

mengenai pemahaman tentang  bahan dan alat untuk furniture kayu ( cara 

pemotongan, klasifikasi, sifat kayu, cara pengeringan dan pengawetan, cacat pada 

kayu); vinir, papan laminasi/papan manufaktur (jenis, klasifikasi, cacat pada 

papan manufaktur/ plastuk laminasi) ; alat-alat perkayuan (alat kayu 
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manual/handtools, mesin kayu portable, mesin kayu berat); proses sambung dan 

tekuk kayu serta aplikasi perekat, pengencang dan aksesoris. 

 Laminasi merupakan salah satu materi yang diajarkan pada mahasisiwa di 

mata kuliah tersebut. Oleh karena itu di harapkan dengan adanya penelitian di 

bidang laminasi bisa dijadikan bahan tambahan dalam pembelajaran terkhusus bab 

kayu laminasi. Walaupun masih dibatasi pada laminasi kayu durian dan kayu 

kelapa. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari banyak penelitian 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan laminasi dari jenis jenis kayu yang 

lain.  

2.2 Penelitian terdahulu 

 Beberapa penelitian dahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini adalah: 

1) Astri Novita Sitompul (2009) tentang sifat fisis mekanis balok laminasi dari 

batang kelapa (Cocos Nucifera L.) dan kayu kemiri (Aleurites Moluccana 

Wild), maka diketahui modulus patah berisar antara 180,34 – 364,04 kgf/ 

cm2. 

2) Sri handayani dalan jurnal teknik sipil Unnes (2009) tentang metode 

perekatan lem pada sambungan pelebaran kayu. Penelitian ini merupakan 

pembandingan antara penggunaan lem cyanocrylate dan lem epoksi. 

Diketahui penggunaan lem epoksi sebagai perekat pelebaran kayu jati dapat 

menahan gaya geser rata – rata 173,090 kg/cm2 sedangkan lem cyanocrylate 

kuat menahan gaya geser sebesar 169,902 kg/cm2.  

3) Jihannanda, Pramudito. 2013.dalam Studi Kuat Lentur Balok Laminasi Kayu 

Sengon Dengan Kayu Kelapa Di Daerah Gunung Pati Semarang. nilai kuat 



32 
 

 

lentur balok sengon terbesar adalah 109,74 Kg/cm2 dan terendah adalah 

100,78 Kg/cm2 serta kuat lentur rata-rata adalah 105,63 Kg/cm2 , keteguhan 

lentur untuk balok kelapa terbesar adalah 342,66 Kg/cm2 dan terendah adalah 

328,09 Kg/cm2 serta kuat lentur rata-rata adalah 334,82 Kg/cm2 dan pada 

keteguhan lentur pada balok laminasi terbesar adalah 221,72 Kg/cm2 dan 

terendah adalah 212,76 Kg/cm2 serta kuat lentur rata-rata adalah 218,36 

Kg/cm2. 

4) Sri handayani dalam jurnal teknik sipil Unnes tentang Analisis Pengujian 

struktur balok laminasi kayu sengon dan kayu kelapa. Penelitian ini berkaitan 

dengan laminasi kayu sengon dengan perkuatan kayu kelapa dengan perekat 

lem epoksi. Hasil penelitian menunjukkan kuat lentur rata rata maksimum 

diperoleh pada balok laminasi (perletakan kayu sengon ditengah) sebesar 

679,350 kg/cm
2
 terjadi peningkatan kekuatan sebesar 254,025 kg/cm

2 

(59,72%) yaitu dari kuat lentur kayu sengon 425,325 kg/cm
2
 ( kelas kuat IV) 

menjadi 679,350 kg/cm
2
 (kelas kuat III). 

2.3 Kerangka Berpikir  

Sebelumnya sudah banyak penelitian laminasi kayu dari jenis  kayu lain, 

tetapi untuk laminasi kayu dari kayu durian dan kayu kelapa belum ada yang 

meneliti lebih lanjut. Penelitian sebelumnya setelah dilakukan laminasi terjadi 

peningkatan kuat lentur pada kayu laminasi.dalam penelitian ini hanya 

dibatasi pada penelitian kuat lentur kayu laminasi saja. Kayu yang digunakan 

untuk laminasi adalah kayu durian dan kayu kelapa dengan pengujian 

keteguhan lentur. 
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 Sebelum membuat sampel untuk kayu laminasi hal pertama yang harus 

dilakukan  membuat sampel kadar air dan berat jenis kayu kemudian mengujinya, 

dengan jumlah sampel masing - masing 3. Setelah melakukan uji kadar air dan 

berat jenis dan mendapatkan hasil selanjutnya baru membuat sampel untuk uji 

lentur kayu, hal ini karena dalam kayu laminasi berat jenis menjadi landasan 

dalam perletakan kayu. Kayu yang memliki berat jenis lebih tinggi diletakkan di 

dua sisi luar kayu yang berat jenisnya lebih kecil. Dengan membuat sampel 

laminasi kayu (kayu kelapa – kayu durian - kayu kelapa) sebanyak 3 sampel, dan 

juga membuat sampel uji lentur masing masing 3 untuk kayu durian dan kayu 

kelapa. 

Dalam penelitian ini menggunakan ukuran pengujian dalam laboratorium 

sesuai SNI 03-3975-1995 dengan dimensi 760 x 50 x 50 mm. Kayu laminasi 

terdiri dari 3 lapisan dengan ketebalan masing-masing berbeda , untuk bagian 

tengah menggunakan kayu durian dengan ukuran 760 x 50 x 20 mm dan bagian 

sisi luarnya menggunakan kayu kelapa dengan ukuran 760 x 50 x 15 mm untuk 

pengujian kuat lentur. Dan untuk sampel kontrolnya kayu durian  dan kayu kelapa 

dengan dimensi 760 x 50 x 50 mm. 

Setelah persiapan selesai kayu direkatkan menggunakan lem epoksi jenis 

paket pencampuran antara resin dan hardener dengan merk MR (Multi Rekat) 

epoksi dan di klemp satu hari sampai lem benar - benar kering dan menjadi satu 

kesatuan atau komposit  kayu laminasi. Setelah kering dan menjadi komposit kayu 

baru diuji kuat lenturnya dengan tumpuan sendi rol sampai beban maksimal dan 

kayu patah. Hasil yang diharapkan dari uji lentur ini untuk mengetahui kuat lentur 
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kayu laminasi apakah terjadi peningkatan setelah kayu durian diperkuat dengan 

kayu kelapa pada kedua sisi luarnya. 

 

 

      

 

       

        

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

2.4 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, 

Sugiyono (2015:64). hipotesis penulis mengenai penelitian ini adalah : 

Kayu durian Kayu kelapa Uji fisis kayu ( kadar air, berat jenis) 

Di uji lentur 

Hasil kayu 
durian  

Hasil kayu 
Laminasi 

Hasil kayu 
kelapa  

Laminasi( kayu kelapa + kayu durian) 



35 
 

 

 “ adanya peningkatan kuat lentur kayu laminasi (kayu kelapa – kayu durian 

– kayu kelapa) dengan nilai kuat lentur kayu durian sebagai pengontrolnya “. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukannya penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan 

pengujian pada kondisi kadar air kering udara (SSD) kekuatan lentur kayu durian 

36,7 Mpa masuk mutu kayu E16 dan kekuatan lentur kayu kelapa 44,9 MPa 

masuk mutu kayu E19, Sedangkan kekuatan lentur kayu laminasi dengan kuat 

lentur 41,3 MPa dan masuk dalam mutu kayu E17. Dari hasil uji perbedaan atau 

uji t – test antara kayu durian dan kayu laminasi menunjukkan bahwa nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel ( 5,28 <  2,92 ) dengan taraf kesalahan 5 %, Maka 

terdapat perbedaan secara signifikan. Dengan hasil uji perbedaan yang signifikan 

bisa dijadikan kesimpulan bahwa kayu durian yang diperkuat sisi lemahnya 

dengan laminasi kayu kelapa menunjukkan bahwa nilai kuat lenturnya meningkat 

dengan nilai peningkatan rata – rata 12,68 %. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Saat melakukan perekatan kayu laminasi dengan perekat lem, maka pemberian 

lem usahakan rata dan pastikan kayu halus dan rata karena dimungkinkan ada 

rongga dan kurang rapat sehingga komposit laminasi kurang sempurna. 

2. Perlu diadakan penelitian lebih  lanjut kayu laminasi (durian dan kelapa) 

dengan komposisi variasi kayu laminasi yang berbeda. 
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