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Abstract 
Wood work is already known by the public and easy to do the work on the structure of the roof horses. In 

the installation work wooden horses there are many such cases in the case of housing-limited housing land that is 

required to minimize the length of the horses. This study aimed to obtain the value of the water content, compressive 

strength, shear strength and connection strength teeth. However, the main focus in this study is the connection gear, 

where to determine the contribution of strength screws on the front line where the connection gear teeth are cut 

2/3.lmin insufficient because no Lmin. The research was conducted through four stages: preparation and delivery of 

materials, manufacture and measurement phase of the test specimen, the stage of implementation of the testing, and 

analysis of the results of the testing phase and then be deduced. Wood is used as a test object is mahogany obtained 

from the area around the town of Surakarta. Water content of the specimen made 3 pieces. Compressive strength of 

wood made 3 pieces with a size of 50 mm x 50 mm x 200 mm. Shear strength test specimen 3 pieces with a size of 50 

mm x 50 mm x 63 mm. Single tooth and multiple connections each made of 3 pieces that bolt to cut 2/3.lmin 

reinforced and non reinforced bolt or normal. From the results, the average water mahogany obtained in the study 

was 15.6%. The compressive strength mahogany theoretically by 25 N/mm
2
 while the value of the average 

compressive strength of the test directly mahogany was 34.85 N/mm
2
. Mahogany shear strength of 4.5 N/mm

2
 

theoretically while the value of the average shear strength in direct assays mahogany of 8.7 N/mm
2
. Average power 

of a single tooth connection before being cut by 58 kN, and the average power of a single tooth connection that has 

been cut and is reinforced bolts at 46 kN. So the results of the comparative strength of single-tooth connection that 

has not been cut and the cut after a decline of 12 kN or 26% reduction. Average power connection before the 

compound gear cut by 77 kN, and the average connection strength teeth that have been cut and the compound was 

reinforced bolts at 46 kN. So the results of the comparative strength of dental composite connection that has not 

been cut and the cut after a decline of 31 kN or 67% reduction. So for the connection of a single gear is still better to 

use a normal tooth connection or before the cut. As for the connection multiple teeth are cut and reinforced bolts 

significant decline but still can be used as the front teeth are still strong connections to the existing load bearing. 

 

Keywords : mahogany wood, moisture content, compressive strength, shear strength, tooth connection 
  

 

Abstraksi 

Pekerjaan kayu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan mudah untuk dikerjakan yaitu pengerjaan struktur 

pada kuda-kuda atap rumah. Dalam pekerjaan pemasangan kuda-kuda kayu terdapat banyak kasus-kasus seperti pada 

kasus diperumahan-perumahan yang terbatas lahan sehingga diharuskan meminimalkan panjang kuda-kuda. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai kadar air, kuat tekan, kuat geser dan kakuatan sambungan gigi. 

Akan tetapi fokus utama dalam penelitian ini  adalah sambungan gigi, dimana untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan kekuatan baut pada muka sambungan gigi dimana sambungan gigi yang dipotong 2/3.lmin dikarenakan 

tidak tercukupinya lmin. Penelitian ini dilakukan melalui empat tahap yaitu : tahap persiapan dan penyediaan bahan, 

tahap pembuatan dan pengukuran benda uji, tahap pelaksaanaan pengujian, dan tahap analisa hasil pengujian 

kemudian ditarik kesimpulan. Kayu yang digunakan sebagai benda uji adalah kayu mahoni yang didapatkan dari 

daerah sekitar kota surakarta. Benda uji kadar air dibuat sebanyak 3 buah. Kuat tekan kayu dibuat sebanyak 3 buah 

dengan ukuran 50 mm x 50 mm x 200 mm. Benda uji kuat geser sebanyak 3 buah dengan ukuran 50 mm x 50 mm x 

63 mm. Sambungan gigi tunggal dan majemuk masing-masing dibuat sebanyak 3 buah dari yang diperkuat baut 

dengan dipotong 2/3.lmin maupun yang tidak diperkuat baut atau normal.  Dari hasil penelitian didapatkan air rata-

rata mahoni yang didapat pada penelitian sebesar 15,6 %. Nilai kuat tekan kayu mahoni secara teoritis sebesar 25 

N/mm
2 

sedangkan nilai kuat tekan rata-rata kayu mahoni secara uji langsung sebesar 34,85 N/mm
2
. Nilai kuat geser 

kayu mahoni secara teoritis sebesar 4,5 N/mm
2 

sedangkan nilai kuat geser rata-rata kayu mahoni secara uji langsung 



sebesar 8,7 N/mm
2
. Kekuatan rata-rata sambungan gigi tunggal sebelum dipotong sebesar 58 kN, dan kekuatan rata-

rata sambungan gigi tunggal yang sudah dipotong serta sudah diperkuat baut sebesar 46 kN. Jadi hasil dari 

perbandingan kekuatan sambungan gigi tunggal yang belum dipotong dan yang sesudah dipotong mengalami 

penurunan sebesar 12 kN atau 26% penurunan. Kekuatan rata-rata sambungan gigi majemuk sebelum dipotong 

sebesar 77 kN, dan kekuatan rata-rata sambungan gigi majemuk yang sudah dipotong serta sudah diperkuat baut 

sebesar 46 kN. Jadi hasil dari perbandingan kekuatan sambungan gigi majemuk yang belum dipotong dan yang 

sesudah dipotong mengalami penurunan sebesar 31 kN atau 67% penurunan. Jadi untuk sambungan gigi tunggal 

masih lebih baik digunakan sambungan gigi yang normal atau sebelum dipotong. Sedangkan untuk sambungan gigi 

majemuk yang dipotong dan diperkuat baut terjadi penurunan yang signifikan tetapi masih bisa digunakan karena 

bagian muka sambungan gigi masih kuat untuk menahan beban yang ada. 

 

Kata kunci : kayu mahoni, kadar air, kuat tekan, kuat geser, sambungan gigi. 
  



PEDAHULUAN 

Kayu merupakan material konstruksi yang sudah dikenal masyarakat, dan merupakan material konstruksi 

yang dapat di perbaharui secara alami. Faktor-faktor seperti mudah dalam pengerjaannya, ringan, harganya relatif 

murah dan aman bagi lingkungan (environmental compability) telah membuat kayu menjadi material konstruksi 

yang terkenal di bidang konstruksi ringan (light construction). 

Sebagian masyarakat masih cenderung menggunakan jenis kayu tertentu dan mudah di peroleh dipasaran. 

Misalnya kayu mahoni, selain mudah diperoleh kayu tersebut juga mudah dikerjakan. 

Pekerjaan kayu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan mudah untuk dikerjakan yaitu pengerjaan kuda-kuda atap 

rumah. Dalam pembuatan kuda-kuda atap rumah dengan memakai bahan kayu sering kita jumpai keterbatasan 

panjang kayu. Dikarenakan keadaan rumah yang saling berhimpit seperti kasus diperumahan-perumahan yang 

keterbatasan lahan, sehingga terkadang panjang muka kayu didepan muka sambungan gigi tidak terpenuhi. 

Dengan panjang muka kayu tidak terpenuhi syarat minimum, maka akan berpengaruh terhadap kekuatan 

sambungan yaitu memungkinkan terjadi retak geser. Dengan demikian panjang sisi muka kayu perlu di perkuat, 

untuk itu penelitian ini akan memperkuat dengan memasang baut di sisi muka sambungan gigi. 

Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Jika panjang muka kayu (lmin) pada sambungan gigi tidak terpenuhi, maka terjadi retak geser, sehingga diperkuat 

dengan baut. 

2. Seberapa besar pengaruh pemasangan baut terhadap penambahan kekuatan sambungan gigi, terutama terhadap 

kegagalan geser sisi muka sambungan gigi yang panjang lmin tidak sesuai dengan persyaratan yang ada atau 

(2/3.lmin). 

3. Berapa jumlah baut yang diperlukan oleh sambungan gigi tersebut. 

Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mendapatkan nilai kuat desak dan kuat geser kayu mahoni 

2) Untuk mendapatkan nilai kekuatan sambungan gigi tunggal dan gigi majemuk yang diperkuat dengan baut pada 

sisi muka yang tidak terpenuhi lmin, pada kuda-kuda kayu dengan syarat pada SNI. 

Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang konstruksi kayu, terutama pada 

konstruksi kuda-kuda kayu. 

2) Mengetahui seberapa besar pengaruh pemasangan baut disisi muka pada sambungan gigi tunggal dan gigi 

majemuk yang panjang sisi muka tidak terpenuhi, sehingga diperlukan pemotongan. 

Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan tugas akhir, maka pada permasalah penelitian dibatasi hal-

hal berikut ini : 

1) Mengacu pada standart penilitian kayu SNI 

(a) SNI M-26-1991-03 “Metode Pengujian Kuat Geser Kayu Di Laboratorium” 

(b) SNI 03-3958-1995 “Metode Pengujian Kuat Tekan Kayu Di Laboratorium”. 

(c) SNI 03-6850-2002 “Metode Pengujian Pengukuran Kadar Air, Kayu, dan Bahan Berkayu”. 



(d) SK SNI 03-xxxx-2000 (Tata Cara Perencanaan Struktur Kayu Untuk Bangunan Gedung) beta version. 

2) Dimensi kayu yang dipakai sebesar 5/7 disesuaikan dengan besar alat uji. 

3) Kayu yang digunakan adalah kayu mahoni pada kondisi kadar air ≤ 15% 

4) Jumlah benda uji yaitu 3 buah untuk masing-masing pengujian geser kayu, desak kayu, dan pengujian 

sambungan gigi. 

5) Besar gaya yang diteliti saat pengujian adalah besar gaya saat kayu retak pertama kali. 

6) Tempat pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini berupa percobaan yang dilakukan di Laboratorium Bahan Bangunan, Program Studi Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang mencangkup penelitian, kuat tekan kayu, kuat 

geser kayu, dan kekuatan sambungan gigi. 

Kadar Air 

Berdasarkan pemerikasaan kadar air kayu mahoni didapatkan kadar air rata-rata kayu mahoni sebesar 15,6 

% ≥ 15 %. Kadar air yang didapatkan lebih besar dari yang disyaratkan ini dikarenakan pada tahap pembuatan benda 

uji dalam kondisi musim hujan sehingga kadar air lebih 0,6 %. Oleh karena itu kadar air yang lebih 0,6 % masih 

dalam batas toleransi jadi kayu tetap digunakan. 

Kuat Tekan 

1. Kuat tekan teoritis 

Kuat tekan teoritis adalah kuat acuan tekan yang pemilihannya dengan mengikuti standart pemilihan baku, 

berdasarkan modulus elastisitas lentur yang diperoleh secara mekanis pada kondisi kadar air 15 %. Rata-rata kayu 

mahoni menggunakan Ew 10000 atau sama dengan kode mutu E11, didapatkan kuat tekan teoritis sejajar arah serat 

25 Mpa atau 25 N/mm
2
 (tabel 3.1 SK SNI 03-xxxx-2000) beta version. 

2. Kuat tekan experimental (uji langsung) 

Kuat tekan experimental adalah kuat tekan yang hasilnya didapat dengan cara pengujian langsung dalam 

laboratorium, dimana persyaratan, ketentuan dan cara pengujiaannya sudah diatur pada SNI 03-3958-1995. 

Berdasarkan uji langsung kuat tekan kayu mahoni diatas maka dapat diketahui besarnya kuat tarik rata-rata kayu 

mahoni adalah sebesar  34,85 N/mm
2
. 

3. Perbandingan kuat tekan teoritis dengan experimental 

Perbandingan kuat tekan teoritis dengan uji langsung dapat dilihat pada  tabel V.1 di bawah ini : 

Tabel V.1. Perbandingan kuat tekan rata-rata uji langsung dengan kuat tekan teoritis 

No Jenis Kayu Uji Langsung Teoritis 

1 Mahoni 34,85 N/mm
2
 25 N/mm

2
 

 

Perbandingan kuat tekan secara teoristis dengan uji langsung. Hitungan rata-rata dari uji langsung kayu 

mahoni sebesar 34,85 N/mm
2
, sedangkan hitungan secara teoritis sebesar 25 N/mm

2
 jadi selisih antara uji langsung 

dengan pemilihan teoritis yaitu 34,85 – 25 = 9,85 N/mm
2
 

Kuat Geser 

1. Kuat geser teoritis 

Kuat geser teoritis adalah kuat acuan geser yang pemilihannya dengan mengikuti standart pemilihan baku, 

berdasarkan modulus elastisitas lentur yang diperoleh secara mekanis pada kondisi kadar air 15 %. Rata-rata kayu 

mahoni menggunakan Ew 10000 atau sama dengan kode mutu E11, didapatkan kuat geser 4,5 Mpa atau 4,5 N/mm
2
 

(tabel 3.1 SK SNI 03-xxxx-2000) beta version. 

2. Kuat Geser experimental 

Kuat geser experimental adalah kuat geser yang hasilnya didapat dengan cara pengujian langsung dalam 

laboratorium, dimana persyaratan, ketentuan dan cara pengujiaannya sudah diatur pada SNI M-26-1991-03. 

Berdasarkan uji langsung kuat geser kayu mahoni diatas maka dapat diketahui besarnya kuat geser rata-rata kayu 

mahoni adalah 8,7 N/mm
2
. 



3. Perbandingan kuat geser teoritis dengan experimental 

Perbandingan kuat tekan secara teoritis dengan uji langsung dapat dilihat pada  tabel V.2 di bawah ini : 

Tabel V.2. Perbandingan kuat geser rata-rata uji langsung dengan kuat geser  mekanis 

No Jenis Kayu Uji Langsung Teoritis 

1 Mahoni 8,7 N/mm
2
 4,5 N/mm

2
 

 

Perbandingan kuat geser secara teoristis dengan uji langsung. Hitungan rata-rata dari uji langsung kayu 

mahoni sebesar 8,7 kN/mm
2
, sedangkan hitungan secara toeristis sebesar 4,5 kN/mm

2
. Jadi selisih antara uji 

langsung dengan pemilihan secara teoritis yaitu 8,7 – 4,5 = 4,2 N/mm
2
 (nominal mekanis dapat dilihat pada tabel 3.1, 

SK SNI 03-xxxx-2000). 

Kekuatan Sambungan Gigi Tunggal  

1. Pola keruntuhan benda uji 

Runtuhnya benda uji untuk penelitian ini disebabkan beberapa hal dalam perilaku geser yang terjadi pada 

sambungan gigi. Dalam penelitian sambungan gigi tunggal ini pola keruntuhan dikarenakan berkurangnya lmin dan 

oleh perilaku baut dalam menahan kuat geser kayu. Dengan berkurangnya lmin sehingga kekuatan akan ikut 

berkurang dan terjadi retak geser. Sedangkan dalam pemasangan baut pada kayu, baut tidak akan menempel 

langsung kepada kayu secara langsung sehingga akan ada jarak beberapa mm antara kayu dengan baut. Ketika 

sambungan baut pada sambungan gigi mendapatkan gaya tekan, yang pertama kali tergeser pertama kali adalah 

sambungan gigi diteruskan ke sisi muka kayu lmin, setelah itu beban baru tersalur kebaut. Jadi kayu dan baut tidak 

secara bersamaan menahan beban.  

Sket gambar runtuhnya sambungan gigi tunggal bisa dilihat pada gambar V.1 dibawah ini : 

 

Gambar V.1 Sket dampak runtuhnya sambungan gigi tunggal 

2. Kekuatan sambungan gigi tunggal sebelum dipotong 2/3.lmin 

Dari hasil pemeriksaan kekuatan gigi tunggal dengan lmin sebelum dipotong 2/3, didapatkan nilai kekuatan 

rata-rata sambungan gigi tunggal sebelum dipotong 2/3.lmin kayu mahoni adalah 58 kN. 

3. Kekuatan sambungan gigi tunggal sesudah dipotong 2/3.lmin 

Dari hasil pemeriksaan kekuatan gigi tunggal dengan lmin sesudah dipotong 2/3 dan diperkuat baut, 

didapatkan nilai kekuatan rata-rata sambungan gigi tunggal sesudah dipotong 2/3.lmin adalah 46 kN. 

4. Perbandingan kekuatan sambungan gigi tunggal sebelum dan sesudah dipotong 2/3.lmin 

Perbandingan kekuatan sambungan gigi tunggal sebelum dan sesudah dipotong 2/3.lmin. Kekuatan rata-rata 

dari uji kekuatan sambungan gigi tunggal sebelum dipotong 2/3.lmin adalah 58 kN atau 5,8 Ton. Sedangkan kekuatan 

rata-rata dari uji kekuatan sambungan gigi tunggal dengan diperkuat baut sesudah dipotong 2/3.lmin adalah 46 kN 



atau 4,6 Ton. Jadi kekuatan sambungan kekuatannya lebih besar sebelum dipotong 2/3.lmin, dengan penurunan 

presentase nya adalah =
58−46

46
x 100% = 26%. 

Kekuatan Sambungan Gigi Majemuk 

1. Pola keruntuhan benda uji 

Runtuhnya benda uji untuk penelitian ini disebabkan beberapa hal dalam perilaku geser yang terjadi pada 

sambungan gigi. Dalam kasus sambungan gigi majemuk ini perlakuan kekuatannya berbeda dengan sambungan gigi 

tunggal yang seperti diuraikan di sub bab sebelumnya. Untuk sambungan gigi majemuk, yang dalam penelitian ini 

untuk lmin sebelum dan sesudah dipotong sama-sama kuat dalam menahan beban (Pmaks). Akan tetapi yang 

mempengaruhi penurunan kekuatan adalah sambungan gigi itu sendiri, sambungan gigi ganda yang menekan gigi 

dibawahnya tidak kuat menahan beban yang ada, sehingga gigi yang berfungsi untuk menekan tidak kuat dan terjadi 

retak. Ini terjadi kemungkinan karena kurang ketelitian dalam pembuatan sambungan gigi. 

 Sket gambar runtuhnya sambungan gigi majemuk bisa dilihat pada gambar V.2 dibawah ini : 

 

Gambar V.2 Sket dampak runtuhnya sambungan gigi majemuk 

2. Kekuatan sambungan gigi majemuk lmin sebelum dipotong 2/3 

Dari hasil pemeriksaan kekuatan gigi majemuk dengan lmin sebelum dipotong 2/3, didapatkan nilai kekuatan 

rata-rata sambungan gigi majemuk sebelum dipotong 2/3.lmin adalah 77 kN. 

3. Kekuatan sambungan gigi majemuk sesudah dipotong 2/3.lmin 

Dari hasil pemeriksaan kekuatan gigi majemuk dengan lmin sesudah dipotong 2/3 dan diperkuat baut, 

didapatkan nilai kekuatan rata-rata sambungan gigi tunggal sesudah dipotong 2/3.lmin kayu mahoni adalah 46 kN. 

4. Perbandingan kekuatan sambungan gigi majemuk sebelum dan sesudah dipotong 2/3.lmin 

perbandingan kekuatan sambungan gigi tunggal sebelum dan sesudah dipotong 2/3.lmin. Kekuatan rata-rata 

dari uji kekuatan sambungan gigi tunggal sebelum dipotong 2/3.lmin adalah 77 kN. Sedangkan kekuatan rata-rata dari 

uji kekuatan sambungan gigi tunggal sesudah dipotongn 2/3.lmin adalah 46 kN. Jadi kekuatan sambungan 

kekuatannya lebih besar sebelum dipotong 2/3.lmin, dengan penurunan presentase nya adalah =
77−46

46
x 100% =

67%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kuat tekan, kuat geser kayu mahoni membandingkanantara 

perhitungan secara teoritis dan uji langsung. Serta uji pengaruh pemasangan baut dengan dilakukan pemotongan 

disisi muka sambungan gigi sebesar 2/3 dari syarat yang telah ditentunkan, yang telah dilakukan diLaboratorium 

Bahan Bangunan, Jurusan Teknik Sipil, UniversitasMuhammadiyah Surakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 



1) Kadar air rata-rata mahoni yang didapat pada penelitian sebesar 15,6 %. Nilai kuat tekan kayu mahoni secara 

teoritis sebesar 25 N/mm
2 

dan nilai kuat tekan rata-rata kayu mahoni secara uji langsung sebesar 34,85 

N/mm
2
.Nilai kuat geser kayu mahoni secara teoritis sebesar 4,5 N/mm

2 
dan nilai kuat geser rata-rata kayu mahoni 

secara uji langsung sebesar 8,7 N/mm
2
. 

2) Kekuatan rata-rata sambungan gigi tunggal sebelum dipotong 2/3.lmin sebesar 58 kN, dan kekuatan rata-rata 

sambungan gigi tunggal yang sudah dipotong 2/3.lminserta sudah diperkuat baut sebesar 46 kN. Jadi hasil dari 

perbandingan kekuatan sambungan gigi tunggal yang belum dipotong 2/3.lmin dan yang sesudah dipotong 2/3.lmin 

mengalami penurunan sebesar 12 kN atau 26% penurunan. Jadi untuk sambungan gigi tunggal masih lebih baik 

digunakan sambungan gigi yang normal atau sebelum dipotong. 

3) Kekuatan rata-rata sambungan gigi majemuk sebelum dipotong 2/3.lmin sebesar 77 kN, dan kekuatan rata-rata 

sambungan gigi majemuk yang sudah dipotong 2/3.lminserta sudah diperkuat baut sebesar 46 kN. Jadi hasil dari 

perbandingan kekuatan sambungan gigi majemuk yang belum dipotong 2/3.lmin dan yang sesudah dipotong 2/3.lmin 

mengalami penurunan sebesar 31 kN atau 67% penurunan. Jadi untuk sambungan gigi majemuk perkuatan baut 

atau normal sama-sama bisa digunakan. Untuk penurunan yang dikarenakan kurang kuatnya sambungan gigi itu 

sendiri dipengaruhi kurang ketelitian pada saat pembuatan sambungan dan pemasangan baut.  

4) Baut tidak memberikan sumbangan kekuatan secara signifikan karena pada perkuatan sambungan tersebut baut 

dan kayu pada sambungan gigi tidak secara bersamaan menahan beban. Antara baut dengan kayu tidak menempel 

secara langsung  dan ada beberapa mm jarak antara baut dengan kayu. Ini dikerenakan pada saat pemasangan baut 

dilakukan pengeboran terlebih dahulu pada kayu sambungan gigi. 

Saran 

       Pada Tugas Akhir ini merupakan penelitian mengenai kuat tekan, dan kuat geser kayu mahoni, dengan 

perbandingan secara langsung dengan secara mekanis (SK SNI 03-xxxx-2000) beta version. Serta uji pengaruh 

pemasangan baut dengan dilakukan pemotongan disisi muka sambungan gigi sebesar 2/3 dari syarat yang telah 

ditentunkan. Antara hasil pengujian benda uji Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai 

berikut : 

1) Kayu sebaiknya terhindar dari cacat kayu yang dapat mempengaruhi kekuatankayu yang dihasilkan. 

2) Perlu adanya ketelitian dalam pengukuran dan pembuatan benda uji agardiperoleh hasil yang sesuai. 

3) Dalam melakukan pengujian diperlukan ketelitian dan kecermatan padapembacaan beban maks ( Pmaks ), sehingga 

di dapat hasil yang akurat. Padapembacaan beban maksimum dan sebaiknya dilakukan lebih dari satu orang. 

4) Untuk hasil yang lebih baik. Pada penelitian berikutnya bisa digunakan alat sambung dari paku, untuk perkuatan 

muka sambungan gigi dalam menahan beban yang lebih besar. 

5) Untuk penelitian berikutnya, untuk batang horizontal dipegang atau ada tumpuan pada frame mesin uji supaya 

benda uji tidak bergoyang. 
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