
BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melaksanakan penelitian di laboratorium, penyusun merasa mendapat 

cukup banyak tambahan pengetahuan dalam bidang struktur kayu berlapis majemuk. 

6.1 Kesimpulan 

Dari pelaksanaan penelitian tentang uji kuat lentur balok Hetzer, penyusun	 .1
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dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :	 . ( 

1.	 Dari hasil pengujian didapat tampang II dan ill adalah tampang yang optimum. 

Prosentase penggunaan kayu tampang II sebesar 28,57 % untuk kayu kelas 1 dan 

71,43 % untuk kayu kelas 1, Sedangkan untuk tampang ill prosentase penggu~ 

ditahan sebesar 2866,67 kg untuk tampang II dan 5091,67 kg untuk tampang m. 

2.	 Semakin baik proses pembuatan balok Hetzer, makaakan memberikan kekuatan 

yang maksimal, baik momen maupun tegangan lentumya. 

3,	 Penurunan tegangan lentur yang teJjadi pada kayu 2 dalam tampang IV bukan 

merupakan penurunan tegangan lentur ijin, tetapi karena posisi kayu 2 tersebut 
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terletak pada tengah-tengah tampang, sehingga tegangan lentur yang tetjadi pada 

daerah tersebut relatifmendekati no!. 

4.	 Kerusakan awal yang tetjadi pada kayu dengan kelas kuat yang lebih rendah adaIah 

patah geser, tetapi masih mampu menahan beban hingga beban maksimal di mana 

tetjadi kerusakan lentur pada sisi kayu bagian bawah. 

5.	 Pada daerah tumpuan dan daerah beban terpusat terjadi kerusakan pemampatan 

tampang kayu akibat tertekan beban. Kerusakan ini akan diteruskan ke lapisan 

kayu di bawahnya pada daerah pembebanan terpusat, dan lapisan kayu di atasnya 

pada daerah tumpuan. 

6.	 Meskipun pada lapisan tertentu telah tetjadi gagal sambung, temyata masih dapat

menahan beban lentur karena gaya geser yang tetjadi akan terdistribusi ke 

masing-masing lapisan yang terpisah, tetapi akan menyebabkan tetjadinya lendutan 

yang semakin bes3.r karena masing-masing lapisan akan beketja sendiri-sendiri. 

7.	 Meskipun telah tetjadi kerusakan pada sisi atas dan sisi bawah akibat lentur, setelah 

beban dihila.ngkan, kayu mampu mengurangi lendutan karena sifat elastis yang 

dimilikinya. 

8.	 Lendutan rata-rata yang terbesar tetjadi pada tampang IV, karena kayu pada - ~ 
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tampang ini paling elastis dibanding dengan tampang yang lain. 
-~ 
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6.2 Saran 

Dalam melakukan pembuatan balok Hetzer, untuk lebih menghasilkan suatu 

balok Hetzer yang baik penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : 
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1.	 Pada proses pembuatan balok Hetzer sebaiknya permukaan papan hams benar

benar rata agar didapatkan hasil rekatan yang sempuma. 

2.	 Jika kayu yang digunakan terpaksa hams kayu yang sedikit cacat, usahakan bagian 

ini diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak terletak pada bagian sisi-sisi terluar. 

3.	 Dalam pembuatan perekat, perbandingan campuran yang telah ditentukan oleh 

pabrik yang memproduksi perekat tersebut harus mendapat perhatian khusus, 
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temtal.11a pada saat pencampuran harus bcnar-bcnar homogen. 

4.	 Pada saat pelaburan, perekat hams benar-benar merata keseluruh.permukaan kayu. 

5.	 Setelah pengempaan, balok Hetzer sebaiknya diangin-anginkan selama ± 3. hari 

sebelum digunakan, agar diperoleh hasil rekatan yang sempuma. 

6.	 Balok Hetzer merupakan balok yang tersusun dari papan-papan yang tipis 

(20mm-30mm), maka kayu-kayu sisa yang memenuhi syarat seperti yang tercantum 

dalam PKKI 1961 dapat dimanfaatkan. 

7.	 Perlu penelitian yang lebih mendalam tentang balok Hetzer antara lain tentang 

tegangan geser, tegangan puntir, kekuatan sambungan, biaya, waktu dan lain 

sebagainya. 

8.	 Karena balok Hetzer ini menggunakan perekat dari jenis Urea Formaldehyda, maka 

cocok digunakan untuk struktur yang terlindung, dimana wama perlu diutamakan.. 
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