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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kondisi hutan Indonesia menunjukkan produktivitas yang semakin menurun, 

padahal kebutuhan kayu semakin meningkat. untuk mengatasi masalah ini maka 

perlu dilakukan berbagai alternative kayu sebagai bahan kontruksi, pemanfaatan 

kayu secara total serta mencari alternatif melalui pengembangan teknologi 

pengolahan bambu dan bahan lainnya. Namun pada era ini terdapat berbagai 

macam bambu yang dimana sebagai bahan alternativ untuk bisa digantikan oleh 

bambu dan digunakan sebagai bahan kontruksi, mudah di dapat dan juga tumbuh 

dengan cepat di banding kayu yang tumbuh nya bertahun-tahun, pada pertumbuhan 

bambu sangat cepat sehingga mencapai sekitar 3-4 bulan. Namun hanya ada 

beberapa jenis bambu yang sering digunakan di daerah terdekat yaitu, Bambu 

Gombong, Bambu Hitam, Bambu Tali/Apus. 

 Memahami bahwa bambu adalah material yang mudah dibentuk, maka 

masyarakat bebas untuk merancang dan mengelolah bambu, untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, material bambu dapat dikelolah menjadi beberapa fungsi 

dari pengganti material kayu yang semakin susah untuk diperoleh dan semakin 

mahal harga jualnya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya 

antara lain yaitu : furniture, bilah-bilah bambu (laminasi bambu), ornament interior, 

exterior pada bangunan dan struktur dari bambu/laminasi. 

 Bambu dimungkinkan dapat menggantikan kayu komersial baik kebutuhan 

sekarang maupun dimasa yang akan datang. Menginat Indonesia merupakan 

Negara penghasil bambu terbesar ketiga dunia, setelah cina dan Thailand. 

Teknologi laminasi bambu merupakan teknologi yang bertujuan untuk 

meningkatkan nilai tambah bambu, khususnya untuk keperluan kontruksi rumah, 

misalkan seperti struktur atap, balok, dinding dan lain-lain. Namun peruntukan 

untuk penelitian disini dibutuhkan laminasi bambu untuk keperluan kontruksi pada 

bangunan melalui component balok laminasi, dengan salah satu sifat mekanik yang 

akan di uji maupun di teliti terhadap kekuatan geser dan kekuatan tarik dengan 

component balok laminasi bambu terhadap 
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struktur. Peranan kuat geser yaitu kemampuan bambu untuk menahan gaya-gaya 

yang membuat suatu bagian bambu bergeser dari bagian lain di dekatnya. Kekuatan 

geser bambu merupakan kelemahan di dalam kontruksi bambu. Kekuatan geser 

bambu dipengaruhi oleh kadar air, semakin tinggi kadar air, dan semakin kecil 

kekuatan gesernya. Peranan kekuatan tarik adalah kekuatan bambu untuk menahan 

gaya-gaya yang berusahan menarik lepas bambu satu sama lainnya. Peranan bambu 

sebagai bahan subtitusi kayu sudah banyak digunakan di berbagai negera lain. 

Selain itu karena bambu memiliki elastisitas dan kekuatan, bambu cocok untuk 

kontruksi seperti baja karena bentuk nya yang hampir menyerupainya dan kekuatan 

nyapun hampir mendekati baja dan lainnya. 

Pada tahun 2016 di daerah Cisolok berdiri dengan membangun pabrik 

industri laminasi bambu yang bernama PT.Indonesia Hijau Papan (IHP) yang 

menghasilkan produk laminasi bambu berupa untuk kebutuhan pembuatan 

bangunan rumah. Contoh hasil produk PT.Indonesia Hijau Papan (IHP), yaitu: 

Pembuatan Papan Laminasi (Laminated bambu board) untuk kegunaan papan lantai 

rumah dan balok kegunaan untuk struktur rumah. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu diperlukan adanya pengujian 

terhadap balok laminasi bambu, sehingga dapat mengetahui nilai-nilai sifat laminasi 

bambu tersebut. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Standar 

Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Mengetahui nilai kekuatan tarik dan geser dari kombinasi ke tiga bambu 

tersebut ? 

2. Bagaimana hasil klasifikasi kuat tarik dan kuat geser laminasi 

bambu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui hasil nilai uji kekuatan uji tarik dan 

uji geser dengan klasifikasinya pada produk balok bambu laminasi di PT. Indonesia 

Hijau Papan dan juga mengetahui industri yang dimana belum adanya pengujian 

terhadap balok laminasi bambu tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 
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 Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai 

karakteriktik laminasi bambu yang kini banyak dimanfaatkan dalam bidang 

konstruksi sehingga pengguna memahami kekurangan dan kelebihan laminasi 

bambu yang diproduksi khususnya oleh PT.Indonesia Hijau Papan (IHP). 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dibatasi oleh ketersediaan sampel uji yang hanya didapat dari 

perusahaan PT.Indonesia Hijau Papan (IHP). 

2. Pengujian balok laminasi bambu yang dilakukan berupa pengujian kuat tarik dan 

kuat geser berdasarkan SNI 03-3399-1994 dan SNI 03-3400-1994. 

1.6 Kerangka Berpikir 
 

 

 

 

  

  

 

Latar Belakang 

Produk laminasi bambu yang 

dihasilkan perusahaan lokal belum 

ada pengujian/penelitian 

Studi Litelatur Balok Laminasi Bambu 

Acuan agar kegiatan penelitian ini dapat 

terarahkan dengan jelas dan mengikuti 

ketentuan di SNI 

Analisis Data 

Menghitung data pengujian terhadap balok laminasi bambu 
dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan 

 

Metode Eksperimen 

 Mengenakan pada satu sampel atau lebih dan 

membandingkan hasil lab uji 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah 

dilakukan terhadap sampel balok laminasi bambu yang 

berasal dari perushaan lokal 

Hasi Dan Pembahasan 

Menganalisis nilai hasil pengujian dan membandingkan 

nilai yang paling layak untuk di pakai pada laporan. 


