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2.1 Pengertian Kayu 

Kayu adalah bahan yang dipergunakan untuk struktur bangunan yang didapat 

dari tumbuh-tumbuhan dalam alamo Tumbuh-tumbuhan yang dimaksud di sini adalah 

pohon-pohonan. [3] 

Kayu adalah bahan alam yang bersifat heterogen, baik dalam arti susunan 

komponen kayu maupun dalam arti sifat-sifat kayunya. Dari segi fisika dan mekanika, 

kayu dikenal mempunyai sifat anisotropis yang berarti perbedaan nilai sifat kayu bila 

diukur dari beberapa arah teIjadi. Sifat yang diketahui ini ternyata sangat merugikan 

pemakai kayu. Faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya kekuatan dan sifat-sifat 

menyebabkan eara penggunaan kayu ini berbeda dari bahan-hallan lain unluk 

bangunan. [7] 

2.1.1 Bagian-bagian Ko1lYU 

Jika sebatang pohon dipotong melintang, maka dari luar ke dalam akan 

diperoleh gambaran yang seeara kasar dapat dinamakan bagian-bagian kayu pohon 

yang bersangkutan, seperti terlihat pada gambar 2.1. di bawah ini. 

6 
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Gambar 2.1. Potongan melintangpohon 

Keterangan gambar : [3] 

I.	 Kulit, yaitu bagian yang terluar, fungsi kulit adalah : 

a.	 Sebagai pelindung bagian yang lebih dalam pada kayu. Dapat diumpamakan 

sebagai baju pada manusia yang melindungi badan terhadap pengaruh-pengaruh 

dari luar yang merugikan, Pengaruh-pengaruh tersebllt misalnya iklim" serangan 

serangga dan jamur, 

b.	 Sebagai jalur lintasan cairan bahan makanan dari akar di dalam tanah, ke daun di 

pucuk-pucuk pohon. 

2.	 Kambium, yaitu jaringan yang berupa lapisan tipis dan bening yang melingkari 

pohon. Tugas kambium ke arah luar membentuk kulit yang baru untuk mengganti 

kulit lama yang telah rusak dan ke dalam membentuk kayu yang baru. Dengan 

adanya kambium ini, maka pohon semakin lama semakin besar. 
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3.	 Kayu, yang merupakan daging pohon. Ada dua macam kayu pada pohon, yaitu : 

a.	 Kayu gubal, adalah bagian kayu yang terdiri dari sel-sel yang masih hidup dan 

masih berfungsi. Tugas kayu gubal adalah menyalurkan bahan makanan dari 

daun ke bagian-bagian pohon yang lain. 

b.	 Kayu teras, adalah bagian kayu yang terdir: dari sel-sel yang sudah tua dan mati. 

Kayu teras ini berasal dari kayu gubal yang makin tua dan mati dan sudah tidak 

berfungsi lagi. Bagian sel-sel yang sudah tua dan kosong ini terisi zat-zat lain 

berupn zat-zat ckstraksi. Karena sel-sel kayu teras illi suuah tua dan mati, maka 

sudah tidak berfungsi lagi pada pertumbuhan pohon. Kayu teras ini hanya 

berfungsi sebagai pengokoh tumbulmya pohon saja. Dibandingkan dengan kayu 

gubal, kayu teras ini lebih awet karena : 

a) Sel-selnya sudah tua, sehingga dinding selnya tebal dan kuat. 

b) Sel-sel kayu teras sudah berisi zat ekstraksi yang dapat menambah keawetan 

kayu. Pada kayu, yang digunakan adalah kayu terasnya. Pada umumnya 

warna kayu teras lebih gelap/tua dari pada kayu gubalnya. 

4.	 Hati, merupakan bagian kayu yang di pusat. Hati ini asalnya dari kayu awal, yaitu 

kayu yang pertama-tama dibentuk oleh kambium dan bersifat rapuh. 

2.1.2 Mutu Kayu 

Menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia Tahun 1961 mutu kayu dibagi 

menjadi dua golongan, yaitu : 

~ 

I 
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1. Mutu A, dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Kadar lengas kering udara antara 12 - 18 %, rata-rata 15 % 

b. Matakayu d l ~ih, d 2 ~ib, d 1 ~3,5cm, d 2 ~3,5cm 

c. Wanvlak el ~ l~ b, e2 ~ l~ h 

d. Miring arah serat tana ~ l~ 

e. Retak-retak hr ~ tb, ht ~ ~ b 

2. Mutu B, dengan syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Kadar lengas kering udara ~ 30 % 

b. Mata kayu d l ~ ih, d 2 ~ ib, d l ~ 5 cm, d 2 ~ 5 cm 

c. Wanvlak el ~ l~ b, e2 ~ l~ h 

d. Miring arab serat lana'; t 1_ 

e. Retak-retak hr < tb, ht ~ {b 

I
l 

1 
,--~~T--·· 

··A- [~II I/Ij'nrl 

Ah'2 -Tjb"~ j,
h 

Jti~/. __1/ 

hr~t-b--l I: h." 

Gamhar 2.1 Pengukuran mutll kayll 

Di bawah ini disajikan tabel tegangan ijin kayu mutu A sesuai dengan 

.Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia tahun 1961 untuk setiap kelas kayu. 
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Tabel 2.1 Tegangan Ijin Kayu Mutu A 

Tegangan Kelas Kuat Jati 

(Tectonagrandis)(kg/cm2 
) Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V 

° It 150 100 75 50 - 130 

crtkll=atrll 130 85 60 45 - 110 

°tk.L 40 25 15 10 - 30 

't II 20 12 8 5 - 15 

sumber : NT-5 PKKI 1961 

Tegangan ijin tersebut menurut PKKI 1961 dapat ditentukan dengan korelasi 

berat jenis, yaitu :	 cr It : 170 g 

atkll = crtrll : 150 g 

°tkl. : 40 g 

'tIl : 20 g 

dengan: g =berat jenis kayu kering udara 

°It . = tegangan lentur ijin (kg/cm2
)
 

atllil = tegangan desak ijin sejajar arah seral (kg/cm2
)
 

atrll = tegangan tarik ijin sejajar arah serat (kg/cm2
)
 

atkJ. = tegangan desak ijin tegak lurus arah serat (kg/cm2
)
 

'tIl = tegangan geser ijin sejajar arah serat (kg/cm2
)
 

Untuk kayu mutu B harus digandakan dengan faktor 0,75. 

J
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Tegangan ijin di atas juga harns dipertimbangkan terhadap keadaan 

strnktur dan lama pembebanan. Kayu Jati termasuk kayu yang stabil dan sering 

digunakan sehingga tegangan ijin diberikan dalam daftar tersebut. [5] 

2.1.3 Kadar Lengas Kayu 

Kadar lengas adalah kadar air di dalam kayu yang dinyatakan dalam prosen 

berat. [3] Pernbahan kadar lengas kayu menyebabkan terjadinya kembang susut kayu 

yang akan berpengarnh terhadap sifat fisik dan mekanik kayu, misalnya terhadap 

kekuatan kayu. [4] 

Untuk kayu yang digunakan pada suatu strnktur, harns memperhatikan kadar 

lengas, karena kayu sangat peka terhadap pernbahan udara di lingkungan sekitarnya, 

terntama pernbahankelembabannya. [3] 

Sel-sel kayu selalu mengandung air. Sebagian disebut air bebas yang mengisi 

rnangan sel dan sebagian lagi disebut air ikat yang menembus dinding sel dan 

kemudian ditahan eleh peri peri dinding sel. Air-air ini diserap oleh kay udal i uap air 

yang ada di udara sekitar kayu tersebut. Apabila kayu mengering, yang keluar lebih 

dahulu adalah air bebas, bam kemudian air ikat meninggalkan dinding-dinding sel. Jika 
I: 

kayu terns mengering, pada saat air bebas habis, keadaan tersebut disebut titik jenuh il 

j
serat. Apabila kayu mengering di bawah titik jenuh seratnya, maka dinding sel menjadi 

semakin padat, ini mengakibatkan serat-seratnya menjadi kuat dan kokoh. Turnnnya 

,. 
kadar lengas kayu mengakibatkan bertambahnya kekuatan kayu. [6] 

-------::--------;---------- ._------,-- -- .. 
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2.1.4 Berst Jenis Kayu 

Berat jenis kayu adalah suatu nilai yang diperoleh dari perbandingan berat 

kayu kering udara dengan volumenya. Berat jenis suatu kayu tergantung dari jumlah 

zat kayu (lignin dan sellulosa) yang menyusun kayu, rongga-rongga atau ruang-ruang 

di dalamnya. [3] Tabel di bawah ini memuat daftar kelas kuat kayu berdasarkan berat 

Jerusnya. 

. Tabel2.2 Kelas Kuat Kayu Berdasar Berat Jenis 

Kelas Kuat BJ. Kering Udara 

I 0,90 

II 0,90 - 0,60 

III 0,60 - 0,40 

IV 0,40 - 0,30 

V 0,30 

Sumber : Pengantar Perkayuan 

Untuk menentukan secara praktis kekuatan suatu jenis kayu, dapat dilihat dari 

berat jenisnya. Pada umumnya semakin tinggi berat jenis suatu kayu, maka semakin 

tinggi pula kekuatannya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah berat jenis suatu 

kayu, maka kekuatannya juga rendah. [3] 

J 
, 
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2.1.5 Modulus Elastis Kayu 

Modulus elastis kayu adalah suatu angka yang diperoleh dari batas sebanding 

antara tegangan dan regangan. Modulus elastis ini biasanya diambil searah serat. Dan 

penyelidikan diketahui bahwa untuk kayu dengan pembebanan tekan/desak, batas 

proporsional dicapai pada 75 % dari tegangan patah. Pada batas proporsional, kayu 

masih bersifat elastis, artinya setelah gaya yang bekeIja padanya ditiadakan, maka 

kayu akan kembali ke bentuk semula. [4J 

Tabel 2.3 Muuulus Elastis (E) Kayu Sejajar Serat 

Sumber: PKKI 1961 

Kelas Kuat Kayu Ell (kg/cm2 
) 

I 125.000 
., 

II 100.000 
I 

III 80.000 I 
I 
I 

IV 60.000 II 

V -

II 

2.2 Perekat 

Perekat berfungsi sebagai penggabung antara dua permukaan kayu atau lebih 

sesuai dengan kebutuhan perencanaan. Bila cara-cara perekatan diikuti sesuai dengan 

prosedur yang telah dikeluarkan oleh pabrik-pabrik pembuat perekat, kualitas 

perekatan ini biasanya melebihi kekuatan kayu yang direkatkan, dalam artian bahwa 

apabila dua buah kayu atau lebih direkatkan, kemudian setelah merekat dengan 

____ ,J 
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sempuma kayu tersebut diuji geser, maka yang akan kalah (rusak) adalah kayunya, 

bukan perekatnya. Pemilihan jenis perekat yang tepat, sesuai dengan tujuan perekatan 

dan penggunaan akhir bahan yang direkat merupakan tindakan yang paling penting, [7] 

2.2.1 Perekat AJam 

Perekat alam adalah bahan perekat yang diperoleh dari alam tanpa melalui 

proses kimia yang panjang. Jenis perekat ini dibagi menjadi empat, yaitu : [4] 

1. Perekat tumbuhan (vegetable adhesive), yang dibuat dari pati (starch) tumb~han. 

2. Perekat hewan (animal glues), yang dibuat dari tulang, kulit dan ikan. 

3. Perekat casein(casein glues), dibuat dari casein yang dikeringkan dari susu. 

4. Perekat darah dicampur zat putih telur (blood albumen glues) yang dibuat dari 

darah binatang yang dikeringkan. 

Perekat tumbuhan dan perekat hewan dapat memberikan kekuatan yang tinggi 

dalam keadaan-keadaan tertentu, tetapi tidak tahan lengas dengan konsekuensi 

penurunan kekuatan. Dalam keadaan lembab dapat diserang jamur serta bakteri dan 

bila dalam keadaan kena air dapat larut, jadi dalam penggunaan di lapangan pada 

umumnya terbatas untuk pemasangan di bawah atap yang tidak dibebani primer, 

misalnya mebel, di mana kadar lengas kayu biasanya rendah dan perekatan ulang dapat 

dilaksanakan tanpa banyak kesulitan. [4] 

~ 
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2.2.2 Perekat Buata'n 

Perekat buatan adalah perekat yang diperoleh dari reaksi bahan-bahan kimia. 

Pada umumnya perekat buatan ini bahan dasarnya adalah minyak bumi, antara lain 

Phenol dan Resorcinol. Bahan dasar ini kemudian direaksikan dengan formaldehyde. 

Menurut proses pengempaan/pengepresannya perekat buatan terbagi menjadi dua, 

yaitu: 

1.	 Thermosetting glues. 

Pengerasan perekat dari jenis thermosetting glues ini disebabkan karena pengaruh 

panas atau karena reaksi kimia dengan bahan katalisator yang disebut pengeras 

(hardener) atau karena keduanya. Pengaruh panas ini dapat mempercepat 

pengerasan. Perekat dari jenis ini misalnya Urea Formaldehyde, apabila sudah 

mengeras tidak dapat dilunakkan kembali. 

2.	 Thermo plastic glues. 

Jenis perekatini mempunyai sifat menjadi lunakjika terkena panas, dan sambungan 

akan merenggang pada tegangan yang tinggi. Jika temperatur tinggi, maka claya· 

ikatnya berkurang atau hilang sama sekali, sebaliknya apabila temperatur rendah, 

maka perekat itu menjadi keras dan mempunyai daya ikat yang besar. 

Perekat-perekat buatan ini dapat memberikan kekuatan yang tinggi dan tahan 

terhadap pengaruh lengas serta tidak diserang jamur. Beberapa macam perekat yang 

dapat digunakan untuk struktur kayu berlapis majemuk adalah : 

- --.---.-': 
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Tabel 2.4 Macam Perekat Untuk Konstruksi Kayu Berlapis Majemuk 

Macam Perekat Bentuk Dalam Perdagangan Cocok Untuk Bangunan 

Casein Tepung yang terlindung, seperti 

kuda-kuda dsb. 

Urea Formaldehyde Resin Cairan atau tepung dengan 

zat pengeras 

yang terlindung, di mana 

warna perlu diutamakan 

Resorcinol Resin Cairan dengan zat pengeras 
" 

yang tidak terlindung, 

seperti jembatan, stadion, 

hangllnan kapal dsb. 

Phenolic Resin Cairan dengan zat pengeras yang tidak terlindung, 

seperti jembatan, stadion, 

bangunan kapal dsb. 

Sumber : PKKI 1961 

y 
2.3 Struktur Kayu BerJapis Majemuk 

Balok Hetzer merupakan salah satu bentuk struktur kayu berlapis majemuk 

yang disusun dari papan-papan yang l11enggunakan perekat sehingga membentuk 

suatu penampang kayu dengan ukuran tcrtcntu. Masing-masing tebal lapisall papan 

biasanya 20 rom - 30 nml. Kadar lengas papall-papan tersebut s 15 % dan perbedaan 

kadar lengas antara masing-masing papan harus s 3 %. [2] 

Pembangunan suatu balok Hetzer lebih seimbang dari pada balok utuh, maka 

tegangan normal yang diijinkan menurut PKKI 1961 boleh dinaikkan 10 %, tetapi 

pada balok yang tingginya lebih dari 30 cm hams dikurangi dengan faktor C. l2] 

----~ ~ 
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c =~3:	 , , (1) 

dengan : C = faktor koreksi 

h = tinggi balok (em) 

Keuntungan menggunakan balok Hetzer adalah : [2] 

1.	 Dapat dibuat penampang dan panjang yang lebih besar dan baloktunggal biasa. 

2.	 Kayu yang bukan termasuk kayu konstruksi dapat digunakan untuk membentuk 

suatu penampang yang sama kuatnya atau bahkan tidak menutup kemungkinan 

lebih kuat dari balok utuh biasa. 

3.	 Pelapisan dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga bagian-bagian yang mendapat 

tegangan-tegangan terbesar dapat diusahakan ditahan oleh kayu yang kualitasnya 

tinggi 

Untuk penyambungan papan-papan, biasanya digunakan sambungan serong 

dengan miring 1 : 12. Jika tempat sambungan bergeser, maka pengurangan kekuatan 

untuk seluruh balok sangat keeil dan dapat diabaikan. [4] 

I I12 , 
I~as;:: 

S 
s;:: 

Gambar 2.2 Penyambungan papan 

i: 

. --..-J
" 
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2.4 Teori Perencanaan Tampang 

2.4.1 Dasar Perencanaan 

Dalam hubungan dengan menggunakan perekat, hubungan antar kayu adalah 

hubungan bidang, sehingga tidak ada pengurangan luasan tampang seperti halnya pada 

hubungan dengan menggunakan alat sambung lain, misalnya dengan menggunakan 

baut. Oleh karena itu hubungan d~ngan menggunakan perekat tidak me1emahkan 

penampang kayu yang dihubungkan. Dari grafik hubungan ;mtara pergeseran 

sambungan deugan Ppatah yang sudah diteliti di Jerman, terlihat bahwa sambungan 

Ppatah
dengan perekat dengan besar Ppatah = yang sarna, pergeseran dengan perekat 

2,75 

lebih keeil dari pada sambungan lain. [4] 

p~~ C-L! ~~ :: :: [j-l ~=r 0 [j-l ~J · 8~p: : p: •••• p: : pL :J 

PI2 P/2 P/2 Pa, P/2 P!2 P/2 PI2t 
=r~:=1 f-~ :;1:::: ~:: = J =-j+ :==£.; : 

P/2 Pn. PI2 Pa, 

I 
~ 
t 

I,S perge.emn (mm) 

bebon (kg) 

pt'-;~~ 
I 

Pp 

beban (kg) 

Ppl I 

beban (ks) 

Ppl I =1 

l,S pergeseran (...;;) I,S pergeseran (mm) 

, 
! I~ 

1,5 pergcsenm (1IIIIl) 

beban (ks) 

l!p 

Perelcat Paku Pasak Baut 

Gambar2.3 Grafik beban - pergeseran sambungan 
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2.4.2 Landasan Teori 

Diagram tegangan dalam kayu adalah sebagai berikut : 

h 

b 

Gambar2.4 Diagram tegangan dalam kayu 

Terlihat bahwa pada bagian tengah (garis netral) tegangan yang teIjadi sarna 

dengan nol. Pada bagian atas dan bawah tegangan yang terjadi adalah yang terbesar, 

sehingga pada bagian tengah yang tegangannya relatif lebih kecil dapat diganti dengan 

kayu yang kelas kuatnya lebih rendah. [4J 
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Sehingga bentuk penampang yang barn adalah : 

altl 

h1 

1/2 HI 

- - - - - - - .garis netral 11/2 h2 
H 

h2 

h1 

b 
~--'I 

Gambar 2.5 Diagram tegangan dalam kayu denganjenis kayu yang berbeda 

Dengan perbandingan segitiga, didapat : [4] 

lIh lIHfl......1-. =_/2_ (2) 

a Iti a It I 

disederhanakan, menjadi : [4] 

aItf -_JilihH2 . °It (3) 
l 

E2aIt =- .aIt' (4) 
2 EI 1 

Substitusi persamaan (3) ke persamaan (4), didapat : 

E 1/h2
2./2_·0'1t 

0'1t2 =~ ~H 1 

disederhanakan, menjadi : 

E2 h2°It = E . H .°It (5)
2 lI 
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Terdapat hubungan bahwa : [4] 

h - O'lt 2 E 1 H································································ (6)2---'-' 
O'lt i EZ . 

H =h2 + 2h1 (7) 

h}=~(H-hZ)"'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (8) 

Dari hubungan persamaan di atas, dapat ditentukan kebutuhan tebal kayu hi 

dan teba! kayu hz. 

Terdapat pula hubungan bahwa : [4] 

0' - M. E} (9)
It i - S E z 

.. M 
0'1t2 =~ , (10) 

-·S
h2 

dengan: O'It ~ tegangan lentur ijin kayu 1 (kg/emz)
J 

O'It = tegangan Jentur ijin kayu 2 (kg/em2
)

2 

E} = modulus elastis kayu 1 (kg/emz)
 

E2 = modulus elastis kayu 2 (kg/emz)
 

hi = tebal kayu 1 (em)
 

h 2 = lebal kayu 2 (em)
 

H = tebal kayu total (em)
 

M = momen yang teIjadi (kg.em)
 

S = modulus tampang (em3
)
 

~ 
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Dari persamaan (9) dan (10) dapat dihitung m,omen rencana yang dapat 

ditahan oleh tampang kayu. 

,I 

~
 
Ii 

I
'i 
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II 

II 
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