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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kayu merupakan material struktural dan banyak disediakan oleh alam dan 

diminati di beberapa daerah di Indonesia. Material utama pada bangunan 

tradisional Indonesia mayoritas adalah kayu. Peminat kayu pada dunia konstruksi 

meningkat dalam beberapa dekade terakhir, dari sisi arsitektur dinilai indah, 

mewah, penuh seni, dan nyaman sebagai tempat tinggal. Bukan hanya untuk 

tempat tinggal, tetapi kayu masih digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan, 

bantalan kereta api dan lain – lain. Kayu dipilih sebagai bahan konstruksi selain 

karena alasan mudah didapat, harganya relatif murah dan memiliki nilai estetika 

yang tinggi. (Frick,1981) juga menyatakan bahwa material kayu akan selalu 

dibutuhkan manusia karena sifat utama yang dimiliki yaitu kayu merupakan 

kekayaan alam (natural resources) yang tidak akan pernah habis, mudah dalam 

pemrosesan serta memiliki sifat – sifat spesifik yang tidak dimiliki oleh bahan 

lain.  

Selain keuntungan kayu di atas kayu juga mempunyai kekuatan yang tinggi 

(tekan sejajar atau tegak lurus serat) dan berat yang rendah dibandingkan dengan 

konstuksi yang lainnya, mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pengaruh 

kimia (Chemical Attack), dan bersifat isolator. Akan tetapi kayu juga mempunyai 

beberapa kekurangan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di antaranya 

adalah cendawan / jamur, bakteri, serangga pengerek (rayap), dan pengausan 

mekanis. Kekurangan kayu lainnya yaitu sifat kurang homogen adanya cacat 

kayu, mata kayu, sifat kurang awet, bisa memuai menyusut dengan perubahan 

kelembapan, dan yang utama ialah kayu mudah terbakar.  Tidak semua jenis kayu 

dapat dijadikan bahan konstruksi. Penilaian terhadap kayu di bedakan atas kelas 

kuat dan kelas awetnya.  

Ditinjau dari perencanaan mekanika, konstruksi kayu memiliki perbedaan 

dengan konstruksi lain, seperti pada beton bertulang atau baja. Pada konstruksi 

kayu akan ditemukan kondisi sambungan  yang tidak mungkin  rigid  seperti pada 

beton bertulang atau pada konstruksi baja. Pada konstruksi kayu terdapat batasan 
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deformasi atau  displacement  pada sambungannya dimana batasan  displacement  

sambungan yang diizinkan adalah sampai dengan 1,5 mm (Felix, 1992). Untuk 

alat sambung sendiri ada beberapa macam yaitu alat sambung perekat (epoxy), 

pasak, paku  dan baut. Efektifitas masing – masing alat sambung berbeda – beda 

tergantung dari karakterisatik masing – masing sambungan. 

Untuk penelitian ini, material digunakan kayu Akasia,kayu Sengon,dan 

kayu Jati. Kayu - kayu ini menjadi salah satu alternatif yang bisa dijadikan 

sebagai bahan konstruksi karena lebih mudah ditemukan dipasaran dan harganya 

jauh lebih murah dibanding dengan kayu Damar laut dan lainnya yang dikenal 

sebagai bahan konstruksi berkualitas baik. Berdasarkan pemikiran diatas dan 

karena penelitan – penelitian sebelumnya hanya meneliti kuat lentur kayu saja 

maka dilakukan penelitian terhadap kuat lentur kayu dengan sambungan plat baja 

dengan alat sambung paku di uji alat sambung tersebut dengan berbagai jarak. 

Dan untuk acuan digunakan Standar Perencanaan Konstruksi Kayu Indonesia 

2002. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai 

acuan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1) Bagaimana sifat karakteristik dari kayu jati, kayu sengon dan kayu akasia ? 

2) Apakah kayu yang ditambah plat baja lebih baik kuat lenturnya ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian perbandingan kekuatan lentur balok kayu ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan lentur balok kayu bila ditambahkan plat baja pada sisi 

serat tarik. 

2. Manfaat penelitian  

Pengujian Lentur kayu ini diharapkan untuk perbaikan balok kayu pada 

kuda - kuda dan sebagainya yang mulai berkurang kekuatannya, juga untuk 

memanfaatkan limbah plat besi maupun baja yang banyak tersedia. Diharapkan 
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dapat memberikan tambahan ilmu di bidang Teknik Sipil khususnya dibidang 

perkayuan. 

D. Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

1) Bahan yang diuji kayu jati berasal dari Pacitan, kayu sengon berasal dari 

Pacitan, dan kayu akasia berasal dari Pacitan. 

2) Pengujian yang dilakukan adalah : 

a) Pengujian kuat lentur kayu 

b) Pengujian karakteristik kayu 

3) Dimensi balok yang di gunakan : 

a) uji kuat lentur, dimensi 3x5x100 cm 

b) uji kuat tekan, dimensi 5x5x35 cm 

c) uji kuat geser, dimensi 3x1,5 cm 

d) uji kuat tarik, dimensi 0,5x1 cm 

4) Plat yang digunakan adalah plat janur ( band eyzer ) 

5) Pengujian dilakukan dalam keadaan kering ruangan. 

6) Alat sambung yang digunakan adalah paku dengan b = 0,2 cm dan h = 2 cm. 

E. Keaslian Tugas Akhir 

Penyusunan tugas akhir ini bukan yang pertama melainkan sudah pernah 

dilakukan sebelumnya. Dalam tugas akhir ini membahas lentur balok kayu yang 

diberi perkuatan dengan penambahan plat baja. Tugas akhir ini mengambil refensi 

dari tugas akhir sebelumnya yakni :  

1. “Perbandingan Kekuatan Geser dan Lentur Balok Bambu Laminasi dan Kayu” 

(Setiawan R , 2016) 

 Pada pengujian Rosyid Setiawan ini kuat geser dan kuat lentur balok 

bambu laminasi lebih rendah dari pada kuat geser dan kuat lentur balok kayo. 

Tetapi balok bambu laminasi dapat menjadi alternatif pengganti balok kayu 

meskipun tidak sekuat balok kayu dan balok bambu laminasi lebih ekonomis. 
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2. “Tinjauan Kuat Lentur Balok Komposit Kayu dan Bambu” (Elfian, 2001).  

 Pada pengujian Elfian ini balok kayu komposit lebih unggul daripada 

bambu. Tetapi bambu dapat menjadi alternatif pengganti balok kayu komposit 

meskipun tidak sekuat balok kayu dan balok bambu laminasi lebih ekonomis. 

3. “Tinjauan Kuat Lentur Kayu Laminasi dan Seng” (Puspita, 2004). 

 Pada pengujian Puspita kuat lentur kayu lebih unggul dibanding kuat 

lentur seng. 

4. “Tinjauan Kuat Lentur Balok Komposit Beton Bertulang Balok Bambu 

Laminasi dan Balok Bertulang Baja Pada Simple Beam” (Danang, 2014).  

5.  “Analisa Kuat Lentur pada Multiplex bambu dengan Epoxy Resin ”(Budiyono 

S, 2006). 

Perbedaan tugas akhir ini dengan sebelumnya yaitu bahan yang digunakan 

adalah penambahan plat baja pada kayu dengan alat sambung paku. Sedangkan 

penelitian sebelumnya tanpa penambahan plat baja. 


