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BAB I 

PEDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan suatu gedung telah mengenal tiga jenis bahan utama yang 

digunakan, yaitu : baja, beton, dan kayu. Disamping itu, sering juga kita jumpai 

gabungan antara ketiga atau sebagian dari bahan tersebut yang disebut komposit. 

Misalnya : kayu dengan baja, kayu dengan beton, atau baja dengan beton. 

Penggunaan kayu sebagai bahan utama struktur seperti pada struktur kuda-kuda 

atau rangka rumah, struktur komersial, jembatan, dan struktur lainnya.  

Kayu merupakan material konstruksi yang diperoleh secara alami dari 

pohon. Kayu bersifat renewable yaitu sumbernya menjamin ketersediaan 

sepanjang masa selama pengelolaan sumber daya alamnya dilakukan secara 

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

dapat di perbaharui secara alami. 

Kayu dipilih sebagai bahan utama struktur karena ringan dan memerlukan  

peralatan yang sederhana dalam proses pengerjaannya. Dan 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 struktur pada kuda-

kuda atap rumah. Dalam pembuatan atau pengerjaan kuda-kuda atap rumah 

dengan memakai bahan kayu sering kita jumpai keterbatasan panjang kayu. 

Dikarenakan panjang kuda-kuda yang terlalu panjang atau keadaan rumah yang 

saling berhimpit seperti kasus diperumahan-perumahan yang keterbatasan lahan, 

sehingga panjang kayu tidak memenuhi. Dikarenakan panjang kayu tidak 

memenuhi, sehingga panjang muka kayu didepan muka sambungan gigi tidak 

terpenuhi. 
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Dengan panjang muka kayu tidak terpenuhi syarat minimum, maka akan   

berpengaruh terhadap kekuatan sambungan yaitu memungkinkan terjadi retak 

geser, yang dapat mengakibatkan keruntuhan atap rumah dan sangat berbahaya 

terhadap keselamatan penghuni rumah. Dengan demikian panjang sisi muka kayu 

yang terjadi retak geser perlu diperkuat, untuk itu perlu diperkuat dengan 

memasang baut di sisi muka sambungan gigi, seperti yang diteliti pada penelitian 

ini. 

B. 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. 

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

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

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

b) 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. 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang 

konstruksi kayu, terutama pada konstruksi kuda-kuda kayu. 
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b) Mengetahui seberapa besar pengaruh pemasangan baut disisi muka pada 

sambungan gigi tunggal dan gigi majemuk yang panjang sisi muka tidak 

terpenuhi, sehingga diperlukan pemotongan. 

 

D. 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) Panjang muka sambungan gigi diambil 2/3.lmin 

5) Jumlah benda uji yaitu 3 buah untuk masing-masing pengujian geser kayu, 

desak kayu, dan pengujian sambungan gigi. 

6) Besar gaya yang diteliti saat pengujian adalah besar gaya saat kayu retak 

pertama kali. 

7) Tempat pengujian di Laboratorium Bahan Bangunan Program Studi Teknik 

Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penyusunan tugas akhir dengan topik tentang kayu atau stuktur kayu 

dilingkungan Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sudah pernah diteliti oleh Widiyanto (2000) “Tinjauan korelasi tegangan lentur 

dan tegangan geser kayu pasaran di wilayah Surakarta”, Susanto (2004) “Tinjauan 
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kuat desak, kuat tarik, kuat lentur dan kuat geser kayu johar dan petai cina”, 

Prabowo (2011) “Signifikasi modulus elastisitas kayu glugu, kruing, kamper yang 

ada dipasaran dengan SNI 2002”. Prasetyo (2011) “Signifikasi Nilai Modulus 

Elastisitas Kayu Meranti, Mahoni, Bingkarai yang ada dipasaran dengan SNI 

2002. Berdasarkan topik di atas, maka pada penelitian ini dengan mencoba dan 

menguji kayu yaitu kayu mahoni untuk mengetahui seberapa besar kuat geser dan 

kuat desak kayu. Juga dalam penelitian ini akan meneliti pengaruh pemasangan 

baut pada kuda-kuda kayu yang berbahan kayu mahoni dalam menahan beban 

yang diberikan oleh beban atap, yang menimbulkan retak geser pada muka kayu 

sambungan gigi. Penelitian ini akan mengganti beban atap dengan alat desak kayu 

sehingga akan diperoleh kekuatan maksimum yang dapat ditahan oleh kuda-kuda 

kayu tersebut. 


