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5.1 Kuat Lentur Benda Uji 

Setelah dilakukan uji kuat lentur, maka beban yang tetjadi dapat dilihat pada 

tabel 4.6 sampai dengan tabel 4.9. Kemudian dengan menggunakan persamaan (16) 

dihitung besarnya momen yang teIjadi, sedangkan untuk menghitung besarnya 

tegangan lentur yang tetjadi menggunakan persamaan (9) dan persamaan (10). 

Bcsarnya momen dan tegangan lentur yang teIjadi dapat dilihat pada tabel 5.1. 

O'lt 
Prata-nIta 

Momen crlt Benda Uji 
Momen rencana 

(kglem2
) Benda Uji (kglem2) 

Tampang 

Glt t 0'1t2 (kg.em) (kg) (kg.em) 
crltl crlt2 

I 139,383 113,492 21185,1706 3730,00 46625,000 128,292 76,433 

II 139,383 84,490 15771,4647 2866,67 35833,375 162,557 97,942 

ill 139,383 75,616 14114,9849 5091,67 63645,875 341,048 173,961 

IV 113,492 84,490 3154,2929 4663,33 58291,625 434,391 31,865 

Dari tabel 5. 1 dapat diketahui besarnya kenaikan atau penurunan tegangan dan 

momen dari masing-masing tampang. Untuk menghitung kenaikan atau penurunan 

tegangan maupun momen yang tetjadi, digunakan persamaan sebagai berikut : 
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o _ Mamen yang terjadi - Marnen rencana 0 ~ 
Vo Marnen - x 100 yo (17)

Mamen rencana 

% 0' = O'lt yang terjadi - O'lt rencana x 100% (18) 
It O'it rencana 

Sebagai contoh, kita arnbil tarnpang I : 

46625,00 - 21185,1706 
Prosentase rnornen tarnpang I = 21185,1706 x 100% 

= 120% 

128,292 -139,383 x 100% 
Prosentase O'lt] 

= 139,383 

= - 7,96 % (penurunan) 

76,433 - 113,402 x 100% 
Prosentase 0'1t2 

= 113,402 

= ~ 32,65 % (penurunan) 

Dengan cara yang sarna, dihitung juga tarnpang II, III dan IV, hasilnya 

disajikan padatabel 5.2. 

Tabel5.2 Prosentase Kenaikan dan Penurunan Mornen dan Tegangan 

Tarnpang Mornen (%) O'lt] (%) O'lt
2 

(%) 

Naik Turun Naik Turun Naik Turun 

I 120,00 - - 7,96 - 32,65 

II 127,20 - 16,63 - 15,92 -

III 350,91 - 144,68 - ]30,06 -

IV 1748 - 282,75 - - 62,29 
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Pada tampang I terjadi penurunan tegangan, hal ini disebabkan gagal sambung 

akibat pembebanan yang menimbulkan gelincir antar permukaan kayu tersebut. Gagal 

sambung terjadi akibat pencampuran perekat yang kurang homogen, sehingga lekatan 

papan kurang sempurna . 

Untuk tampang II dan III terjadi kenaikan momen dan tegangan yang relatif 

besar. Hal ini dapat tercapai karena papan-papan merekat relatif sempurna sehingga 

tidak terjadi gagal sambung dan beban yang diderita dapat ditahan oleh lapisan papan 

secant hersama-sama seperti balok utuh, sehingga kerusakan yang terjadi adalah patah 

geser pada papan yang kelas kuatnya lebih rendah. 

Pada tampang IV, momen dan O'lt tetjadi peningkatan dari yang
l 

direncanakan. Sedangkan O'lt 
2 

tetjadi penurunan yang disebabkan besarnya perbedaan 

tinggi papan dalam tampang tersebut, yaitu 6 lapis dari kayu Bangkirai dan satu lapis 

kayu Mahoni, sehingga lapisan kayu Mahoni yang terletak pada tengah-tengah 

tampang IV berperilaku seolah-olah sebagai garis netral dan menderita tegangan 

lentur relatif mendekati nul. 

5.2 Pola Retak dan Lendutan Benda Uji 

Pemberian beban secara bertahap mengakibatkan terjadinya kerusakan dan 

lendutan. secara bertahap pula. Efeknya mulai terlihat pada saat dial pembebanan 

rata-rata menunjukkan angka 2000 kg, di mana pada saat itu tetjadi pemampatan 

benda uji pada titik tumpuan, sedangkan pemampatan yang lebih besar tetjadi pada 
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titik pembebanan. Pada benda uji tampang II, III dan IV, efek kerusakan pemampatan 

ini akan diteruskan ke kayu yang kelas kuatnya lebih rendah dari masing-masing 

tampang. Semakin besar perbedaan kelas kuat kayu dalam suatu tampang, maka kelas 

lrnat kayu yang lebih rendah akan semakin besar kerusakannya. 

Lendutan rata-rata yang terjadi adalah seperti yang terlihat pada tabel5.3. 

Tabel5.3. Lendutan Rata-rata Benda Uji 

Tampang Prata-rata (kg) Drata-rata (mm) 

I 3730,00 10,00 

II 2866,67 5,00 

III 5091,67 4,67 

IV 4663,33 15,67 

Dari tabel (5.3) dapat dilihat bahwa lendutan rata-rata pada tampang II dan 

tampang ITI lebih. kecH dibandingkan tampang I dan tampang IV. Pada tampang I 

lendutan yang besar terjadi akibat gagal sambung dan sifat elastis dan kayu penyusun 

tampang. Pemberian beban yang besarnya konstan secara terns menerus 

mengakibatkan lendutan semakin besar karena beban yang diberikan terdistribusi oleh 

gelincir dan sifat elastik bahan yang membantu menyalurkan beban yang terjadi. 

Pada tampang IV lendutan yang relatif besar ini terjadi karena susunan lapisan 

yang terdiri dari 85,71% kayu kelas kuat 2 dan 14,29 % kayu kelas kuat 3, sehingga 

menghasilkan struktur yang lebih elastis dan memberikan lendutan yang lebih besar 

jika dibandingkan dengan tampang IT dan tampang III. 
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5.3 Tampang Benda Vji 

Pada tampang I seharusnya memberikan hasil momen dan tegangan lentur 

yang maksimal karena merupakan kombinasi antara kayu kelas kuat 1 dan kelas 

kuat 2, tetapi karena proses pembuatan benda uji kurang sempuma mengakibatkan 

terjadinya gagal sambung antar permukaan kayu, sehingga menimbulkan gelincir yang 

mengakibatkan terjadinya penurunan tegangan lentur dari tegangan lentur ijin. 

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa tampang IT dan ill menunjukkan· 

kenaikan, baik pada momen maupun tegangan lentur, sehingga diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan untuk pemanfaatan kayu secara optimal sesuai dengan 

keadaan tegangan dalam kayu yang terjadi dan kebutuhan di lapangan. Keadaan ini 

akan tercapai jika pembuatan balok Hetzer benar-benar diperhatikan mulai dari proses 

pemilihan papan sampai dengan pengepresan sehingga susunan papan tersebut 

membentuk satu kesatuan yang dapat menahan beban bersama-sama. 

Dntuk tampang IV meskipun mengalami kenaikan tegangan, tetapi pedu 

mendapat perhatian pada lendutan yang relatif besar dan jumlah kombinasi lapisan 

papannya. Pada tampang ini jumlah lapisannya adalah 6 lapis kayu Bangkirai dan 1 . 

lapis kayu Mahoni, sehingga sudah seperti balok kayu Bangkirai utuh. 
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