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ABSTRACT
Wood requirement in the ship yard  progressively increase as 

wood supply limited. Since the regulation of illegal logging the price  of  
wood price at  market mount up 2 times. In doing so an effect on the  
ships price in general. Research to search alternative material need 
conducted. Affiliation it has two different material base on its nature of 
physical  and  its  mechanic  represent  the  new  breakthrough.  This  
research  represent  the  affiliation  between  teak  material  with  the 
bamboo of type Dendrocalamus asper. Both  of material coupled with 
glue  type  of  phenol  formaldehyde.  Then   done  test   to  get  its  
avalanche behavior, to  obtain technological conclusion of production.
 The behavior of laminate material after bended in general very  
different from various layer. The lamination which layer consist of  the 
damage teak became the mains material. While the lamination which 
layer most consisted the damage bamboo shares adhesive bonding.  
The lamination having the power of  high relative is  laminate beam 
with  the  comparison  50%  wood  and  50%  bamboo.  Tension  from 
lamination with the formation layer 50% teak and 50% bamboo own  
the tension 6612.01 N / cm2. To get the lamination beam  having the 
power of better compilation shall layer conducted by certain period the  
interlude. Adhesive bonding  have to use the pressure 8 kg/cm2 of  
during minimizing 4 hour. 
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi per-

kapalan  dewasa  ini  cukup  pesat, 
terutama dengan ditemukannya ma-
terial  alternatif  baru  sebagai  bahan 
lambung  kapal.  Berbagai  penelitian 
telah  dikembangkan  untuk  memper-
oleh material yang lebih baik. Pene-

muan  teknologi  penggabungan dua 
atau  lebih  material  yang  berbeda 
mendorong  perkembangan teknologi 
kelautan terutama teknologi perkapal-
an  semakin pesat. Teknologi peng-
gabungan  dua  material  ini  sering 
dikenal  sebagai  material  komposit 
(Jones,  1987).  Namun perkembang-
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an teknologi ini belum  diiringi dengan 
penemuan material baru yang memi-
liki nilai ekonomis.  

Berdasarkan  material  yang 
digunakan untuk membuat kapal, pa-
da  dasarnya  bangunan  kapal  dibe-
dakan  menjadi  dua  bagian  besar 
yaitu kapal baja dan kapal non baja. 
Kapal kayu tergolong kapal non baja. 
Apabila dilihat dari bilah papan yang 
dipergunakan  sebagai  bahan  utama 
penyusun lambung kapal,  maka ter-
dapat dua jenis kapal kayu (Sunaryo, 
2000). Kedua kapal tersebut dibeda-
kan  menurut  metode  dan  teknik 
pembangunannya. Kedua jenis kapal 
tersebut  adalah  kapal  kayu  konven-
sional dan kapal kayu laminasi. Mun-
culnya teknologi laminasi merupakan 
jawaban dari  semakin  berkurangnya 
persediaan  bahan  baku  kayu  dan 
keinginan untuk mendapatkan materi-
al yang memiliki karakteristik mekanik 
yang  lebih  baik.  Dengan  semakin 
terbatasnya bahan baku kayu untuk 
bangunan  kapal  maka  perlu  dila-
kukan usaha mencari alternatif pema-
kaian  kayu  secara  ekonomis  (Bakri, 
1990). 

LANDASAN TEORI
Teknologi Produksi Laminasi
Pengeringan Material

Pengeringan  material  baik 
kayu  maupun  bambu  adalah  suatu 
proses  alami  maupun  buatan  yang 
bertujuan untuk mengeluarkan seba-
gian  air  yang  terkandung  dalam 
struktur   kayu  sehingga  mempunyai 
kadar  air  sesuai  yang  dikehendaki 

yaitu  antara  12%  sampai  dengan 
20% (BKI , 1996). Selain itu, proses 
pengeringan  dimaksudkan  untuk 
menstabilkan   kandungan air  dalam 
kayu  agar  merata  sehingga  dapat 
mengurangi  terjadinya  perubahan 
bentuk yang sangat besar. 

Pengeringan  secara  alami 
dapat dilakukan dengan cara diangin-
anginkan di alam bebas dengan me-
nyusun  papan  yang  akan  dikering-
kan  dengan  cara  disandarkan  di 
suatu tempat atau dengan menyusun 
papan  secara  berlapis  di  atas 
landasan yang berada sekitar 30 cm 
di atas tanah (Sunaryo, 2000)

Pengeringan buatan merupa-
kan  hasil  perkembangan  teknologi 
untuk  meningkatkan  jumlah  material 
yang  berkualitas  tinggi  dari  hasil 
pengeringan. Pengeringan buatan ini 
dilakukan dengan memasukkan kayu 
ke dalam suatu  ruangan dan selan-
jutnya dihembuskan udara panas. 

Teknologi Pengolahan Bambu
Bambu jenis betung mempu-

nyai  diameter  yang dapat  mencapai 
20 cm dengan tebal dinding antara 1 
sampai  3  cm  (Morisco,1999).  Pada 
bambu jenis  ini  pembelahannya  se-
baiknya  dilakukan  ketika  masih  ba-
sah sebab jika telah kering akan lebih 
sulit  dilakukan.  Pembelahan  dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu ma-
nual atau menggunakan alat bantu.

Untuk  keperluan  industri  a-
kan  lebih  menguntungkan  menggu-
nakan alat  bantu  (Fangchun,  2000). 
Teknik  pembelahan  menggunakan 
mesin dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Teknik pembelahan bambu dengan menggunakan alat bantu

Teknologi Pengolahan Kayu 
Bahan kayu untuk  perkapal-

an  harus  mempunyai  sifat  tertentu 
yang lebih baik bila dibandingkan de-
ngan kayu untuk penggunaan umum. 
Hal  tersebut  dikarenakan kapal  ber-
ada  dalam air  dan  akan  mendapat-
kan  gaya  hidrostatik  dari  ombak 
(Sunaryo, 2000). Untuk itu kayu yang 
digunakan  dalam  perkapalan  harus 
awet,  kuat,  mempunyai  massa jenis 
tertentu, dan kelembaban tertentu.

Dalam  penggergajian  kayu 
gelondongan  umum  didapat  kayu 
papan dan  balok.  Sedangkan  untuk 
mendapatkan papan dapat dilakukan 
dengan dua cara,  hal  ini  bila  dilihat 
dari  dekoratif  serat  kayu yang diha-
ilkan. Dua cara penggergajian antara 
lain: Penggergajian lurus atau peng-
ergaian  umum  dilakukan  dimana 
hasil  penggergajian  mendapatkan 
arah serat tangensial dan sedikit arah 
radial  (flat  sawn)  dan  pnggergajian 

beah empat dimana hasil penggerga-
jian  akan  mendapatkan  motif  serat 
arah radial.

Sistem  penggergajian  yang 
sesuai  digunakan  dalam pembuatan 
konstruksi kapal adalah sistem peng-
gergajian perempatan, karena memi-
liki  keuntungan  diantaranya,  Ke-
mungkinan  berubah  bentuk  papan, 
kembang atau susut kayu relatif kecil 
sekitar  5%  (Sunaryo  dkk,  2000); 
Mudah  dibentuk  karena  susunan 
seratnya; Tidak akan terjadi puntiran 
dan pergeseran; Pada saat dilakukan 
pengeringan kemungkinan terjadinya 
cacat permukaan relatif kecil; Sangat 
baik  untuk  konstruksi  membujur; 
Daya rekat terhadap lem sangat baik 
karena timbul pori-pori.

Proses  penyerapan  kayu  di-
lakukan setelah kayu dikeringkan dan 
dipotong  sesuai  dengan  ukuran 
ditambah  dengan  perkiraan  reduksi 
kayu. Agar mendapatkan standarisasi 
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produk  maka  tebal  papan  harus 
sama dengan tebal  bambu yaitu  10 
cm.  Sedangkan  lebar  papan  dise-
suaikan  dengan  lebar  balok  yang 
hendak direparasi  ditambah kira-kira 
2-5  mm  untuk  kebutuhan  toleransi 
dalam  pematangan  dimensi  (Tarko-
no, 2004).  

Gambar 2. Teknik penyayatan bambu 
menjadi bilah bambu

Langkah  pertama  pembuatan  bilah 
bambu adalah melakukan pengetam-
an  permukaan.  Pengetaman  hanya 
dilakukan pada satu sisi. Sedangkan 
sisi  yang  lain  dikerjakan  setelah 
tahap  pegetaman  ketebalan  dilaku-
kan.  Tujuan  dari  teknik  ini  adalah 
untuk  mempermudah  mendapatkan 
ukuran lebar dari bilah bambu. 

Diantara  standar  produksi 
yang ditetapkan dalam teknologi pro-
duksi laminasi adalah ukuran masing 
masing  lapisan.  Tebal  minimal  dari 
laminasi adalah 5 mm dan maksimal 
adalah 20 mm (BKI , 1996). Adapun 
lebar  lapisan  tidak  diberi  batasan, 
namun untuk mencapai standar dan 
mengingat  keterbatasan  lebar  dan 
tebal  yang  dihasilkan  maka  ditetap-
kan ukuran lebar bilah harus sama. 

Proses pengeleman 
Ada bebarapa jenis lem yang 

dapat  digunakan  suntuk  laminasi, 
tergantung dari  sejauh mana tingkat 
kepercayaan pengguna terhadap pro-
duk  perusahaan  pembuat  perekat. 
Lem  kayu  jenis  resorcinol  phenol 
formaldehyde adhesive adalah salah 
satu  perekat  yang  dapat  digunakan 
sebagai kebutuhan bidang perkapal-
an.  Resorcinol  phenol  formaldehyde 
adhesive  mempunyai  kemampuan 
rekat  yang  cukup  tinggi  serta  tahan 
terhadap  air  dan  segala  cuaca. 
Adhesive  ini  digunakan untuk kayu 
dengan  sistem  pengelaman  kempa 
dingin  (cold  press)  atau  menggu-
nakan klem (Chugg , 1964). 

Dalam penggunaannya harus 
dicampur  dengan  pengeras  jenis 
HRP  –  1,  dengan   komposisi  pen-
campuran dibuat 1 : 1. Hal ini dimak-
sudkan  untuk  mempermudah  peng-
gunaan di lapangan (Bachtiar Fauzi, 
2004).  Pengadukan  campuran   lem 
hanya membutuhkan waktu 3 sampai 
5  menit.   Waktu  pengeringan  lem 
relatif  singkat  dibandingkan  dengan 
jenis yang lain. Lem ini hanya mem-
butuhkan  waktu  sekitar  1  sampai  5 
jam tergantung suhu ruang-an tempat 
bekerja. Jika campuran antara RPA – 
401  dan  HRD –  1  telah  rata  maka 
lem tersebut sudah dapat digunakan 
untuk pengelaman. Pada saat mem-
buat campuran hendaknya memper-
timbangkan luas yang hendak dilem, 
sebab jika terlalu banyak dan meng-
alami kelebihan maka dalam waktu 4 
jam  lem  telah  berubah  menjadi  gel 
(Bachtiar, 2004).

Rekayasa laminasi 
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Berdasarkan  pengalaman 
proses  pemanelan  dapat  dilakukan 
apabila  tebal  bilah  minimal  5  mm. 
Jika tebal bilah kurang dari 5 mm ma-
ka proses  pengepresan  ke samping 
mengalami  kesulitan.  Pengepresan 
tidak  sempurna  karena  tekanannya 
tidak  dapat  mencapai  tekanan yang 
diisyaratkan  oleh  peraturan  maupun 
petunjuk pabrik. Dalam BKI konstruk-
si kapal kayu  mengatakan bahwa te-
bal lapisan laminasi minimum adalah 
5 mm. 

Beberapa  bilah  bambu  de-
ngan ukuran 25 mm x 11 mm x 4000 
mm digabungkan menjadi satu untuk 
mendapatkan ukuran yang sesuai de-
ngan ukuran papan kayu yang akan 
dilaminasi.  Jika  kita  akan  membuat 
balok  laminasi  dengan  lebar  10  cm 
maka lebar papan sebelum dilamina-
si minimal 10,1 cm. Kelebihan ukuran 
0,1 cm adalah sebagai  toleransi pa-
da  saat  proses  pengetaman  untuk 
mendapatkan  ukuran  yang sebenar-
nya.

  

Bilah  bambu  yang  sudah 
diberi  lem  diletakkan  di  atas  meja 
kemudian  dilakukan  pengepresan 
dari  atas  dengan  tekanan   sebatas 
dapat  menahan  lalu  dilakukan  pe-
ngepresan  dari  samping  dengan te-
kanan  sesuai  dengan  peraturan  (8 
kg/cm2 sampai 12 kg/cm2). Kemudian 
klem yang dari atas ditambah tekan-
annya sampai 8 kg/cm2 (BKI , 1996).

Waktu  untuk  menunggu 
proses pengeringan adalah maksimal 
4 jam tergantung dari suhu ruangan 
tempat  melaksanakan  pengeleman. 
Pengetaman  papan  bambu  harus 
diperhatikan  agar  lebar  bilah  paling 
pinggir diusahakan bervariasi. Tujuan 
dari variasi lebar bilah paling pinggir 

adalah untuk mempermudah penem-
patan papan bambu pada saat lami-
nasi.  Sebab  dengan  penempatan 
sambungan  secara  tidak  beraturan, 
maka akan mengurangi resiko menu-
runnya kekuatan akibat pecah bagian 
sambungan (Sugiyanto, 2004). 

Laminasi kayu dengan bambu
Proses ini  merupakan peng-

gabungan  antara  papan  bambu  de-
ngan kayu. Berdasarkan teori penyu-
sunan  lapisan  harus  berpedoman 
material  yang  memiliki  kekuatan 
tinggi  diletakkan  di  luar  dan  yang 
memiliki  kekuatan  lebih  rendah 
ditempatkan dibagian dalam. 
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Gambar 4. Sistem pengepresan laminasi

Namun ada satu alasan yang 
kuat sehingga penelitian dapat meng-
ubah posisis susunan lapisan. Alasan 
yang mendasar adalah masalah ke-
awetan material. Jika bambu diletak-
kan  di  luar  maka  proses  kerusakan 
material  akan  berjalan  lebih  cepat 
sehingga akan merugikan konstruksi. 
Jika  papan  bambu  masih  terdapat 
sisa lem yang berlum terbuang dalam 
proses  pengetaman  maka  harus 
dibersihkan.  Tujuannya adalah pada 
saat pengeleman dengan papan lain-
nya proses peresapan lem akan lebih 
sempurna,  dengan  demikian  sifat 
adhesinya akan lebih kuat. 

Penempatan sambungan pa-
pan bambu diusahkan tidak beratur-
an (tidak segaris). Penempatan sam-
bungan yang demikian akan lebih ku-
at  dibandingkan dengan yang sega-
ris.  Papan dari  kedua jenis  material 
diberi lem masing-masing permukaan 
dan disusun sedemikian rupa di atas 
meja kemudian dilakukan pengepres-
an dari atas ke bawah. Untuk meng-
hindari  bergesernya  antara  lapisan 
yang  satu  dengan  yang  lain  maka 
harus  dibuatkan  tempat  atau  dijepit 
kiri kanan sehingga permukaannya a-
kan tetap rata (Tarkono, 2004). 

METODE PENELITIAN 
Kebanyakan  penelitian  ten-

tang  pengujian  kekuatan  material 
menggunakan  benda  uji  dengan 
standar  internasional  yang  berlaku. 
Dengan  menggunakan  metode  per-
bandingan  akan  didapat  dimensi 

yang dibutuhkan untuk keperluan pe-
makaian di lapangan. Namun metode 
ini  tidak  mencerminkan 100% kebe-
naran.  Atas dasar  fenomena  terse-
but beberapa referensi tidak menggu-
nakan  standar yang ada, melainkan 
menguji  kekuatan  material  dengan 
ukuran dimensi yang sebenarnya de-
ngan kata lain  full scale  (Gougeon 
Brothers, 1985).

Penelitian  ini  menggunakan 
uji  full  scale,dengan  demikian   di-
mensi  tidak  mengikuti  aturan 
standard ASTM maupun JIS. Adapun 
ukuran  spesimen  mengambil  lunas 
dari  Kapal  “Sloepen  658”  yang 
merupakan Kapal Wisata Rakyat Be-
landa   dengan  ukuran  penampang 
seperti  pada  Gambar  5.  Adapun 
panjang spesimen yang diambil 1000 
mm. 

Adapun  model  susunan  la-
pisan  yang  digunakan  adalah  kayu 
jati  selalu  diletakkan  di  luar  dengan 
tujuan setelah diaplikasikan pada bi-
dang perkapalan maka dapat mence-
gah berbagai  serangan mikro-orga-
nisme yang merusak kayu (Krisdianto 
dkk,  2003).  Susunan  lapisan  dibuat 
100%  jati,  66.67%  jati  :  33.33% 
bambu,  50% jati  :  50% bambu dan 
33.33% jati : 66.67% bambu.
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Gambar 5.  Penampang lunas Kapal 
“Sloepen 658” pada Midship Section

Gambar 6. Variasi model susunan lapisan balok laminasi

PEMBAHASAN 
Pada beban 42,2243 kN spe-

simen  ini  mulai  mengalami  kerun-
tuhan dan patah pada pembebanan 
53,201  kN.  Dari  replikasi  spesimen 
model  I  dengan  susunan  lapisan 
100% jati,  terdapat beberapa perbe-
daan perilaku material  dalam mene-
rima beban pembengkokan. Bebera-
pa kemungkinan terjadinya perbeda-
an  perilaku  keruntuhan  material 
antara lain: Pengeleman yang kurang 
sempurna, misalnya proses penyam-
puran lem, tekanan klem yang kurang 
merata ataupun pelepasan klem se-
belum lem mengering dan kekuatan 
dari  masing-masing  lapisan  sangat 
berbeda dengan adanya kekurangan 
pada  material  seperti  adanya  mata 
kayu dan  kelapukan  material induk. 
Adapun  hasil  uji  dapat  dilihat  pada 
Tabel 1.

Dari data dapat dilihat bahwa 
jumlah lapisan bambu sangat  mem-
pengaruhi kekuatan laminasi. Secara 
berurutan dari  1/3  bagian terdiri  la-
pisan  bambu maka kekuatannya  le-
bih  besar  dari  laminasi  yang  terdiri 
dari 100% kayu jati. Kemudian lapis-
an  bambunya  ditambah  menjadi 
50%,  kekuatannyapun  semakin  ber-
tambah. Namun setelah jumlah lapis-
an bambu ditambah lagi menjadi 2/3 
bagian  kekuatannya  turun  kembali. 
Dengan  demikian  susunan  lapisan 
yang  memiliki  kekuatan  tertinggi 
adalah laminasi  dengan perbanding-
an 50% jati 50% bambu. 

Gambar  3   menunjukkan 
bahwa penambahan  jumlah lapisan 
bambu  pada  laminasi  menunjukkan 
peningkatan kekuatan laminasi seca-
ra umum. Namun setelah mencapai 
batas tertentu kekuatannya menurun.

Tabel 1. Hasil uji pembengkokan
No Komposisi Kekuatan pembengkokan pd Kekuatan pembengkokan 
  batas proporsional (N/cm2) pd batas patah (N/cm2)
Ia laminat 5478.40 6899.77
Ib 100% 6119.89 7018.51
Ic jati 5765.57 7103.95
rata  5787.96 7007.41
IIa laminat 6523.89 7664.23
IIb 66.67% jati 6419.75 7439.16
IIc 33.33% bambu 4503.76 5100.34
rata  5815.80 6734.58
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IIIa laminat 6294.73 7226.79
IIIb 50% jati 6819.65 8030.69
IIIc 50% bambu 6721.66 8043.11
rata  6612.01 7766.86
IVa laminat 5742.92 6852.00
IVb 33.33% jati 6257.33 6821.29
IVc 66.67% bambu 6648.77 7364.23
rata  6216.34 7012.51

Laminasi  kayu  jati  utuh 
memiliki  tegangan  5787.96  N/cm2 , 
laminasi  dengan  lapisan  bambu 
33,33% terjadi peningkatan kekuatan 

menjadi  5815.80  N/cm2.  Namun 
laminasi  dengan  jumlah  lapisan 
bambu  50%  kekuatannya  melonjak 
menjadi  6612.01 N/cm2.
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Gambar 7.  Hubungan jumlah bambu dengan tegangan pada batas proporsional

Penambahan  jumlah  lapisan 
bambu  tidak  selamanya  akan  me-
ningkatkan kekuatan,  hal  ini  terbukti 

pada laminasi dengan lapisan bambu 
66,67%  kekuatannya  menurun 
hingga 6216.34 N/cm2.
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Gambar 8.  hubungan jumlah bambu dengan tegangan pada batas patah

Berbeda dengan Gambar  3, 
pada  Gambar  4  terlihat  penurunan 
kekuatan  laminasi  jumlah  lapisan 
bambu 33,33%. Penurunan ini bukan 
berarti  bahwa  dengan  penembahan 
jumlah  lapisan  bambu  akan  terjadi 
penurunan selamanya, sebab data ini 
diambil rata-rata dari 3 (tiga) replikasi 
untuk model spesimen. 

PENUTUP
Dalam  melakukan   proses 

produksi  hendaknya  memperhatikan 
peraturan  yang ada seperti pembe-
rian tekanan pada saat pengekleman 
harus berkisar antara 8 kg/cm2 sam-
pai 12 kg/cm2.  Selain itu jika proses 
pengkleman  dilakukan  secara  ma-
nual  dan  penekanannya diusahakan 

relatif  sama  antara  klem  yang  satu 
dengan yang lain. 

Ditinjau dari segi ekonominya 
dapat  disimpulkan  bahwa  penggu-
naan material  laminasi  untuk  bahan 
bangunan kapal sangat menguntung-
kan  sebab  jika  dibandingkan  antara 
harga  jual  kayu  masih  lebih  mahal 
dibandingkan  dengan  material lami-
nasi.   Produksi  secara masal  dapat 
dilakukan  dengan  catatan  ukuran 
balok  laminasi  harus  dibuat  dengan 
ukuran  lebih  besar  dari  balok  yang 
digunakan  pada  kapal,  hal  tersebut 
bermaksud  agar  diperoleh  ukuran 
balok yang tepat sesuai dengan yang 
diinginkan  dengan  cara  melakukan 
proses pengerjaan akhir.
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