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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualitas kayu berdasarkan kecepatan 

perambatan gelombang ultrasonik metode direct serta mengetahui homogenitas kayu dengan 

uji normalitas kecepatan perambatan gelombang ultrasonik metode Direct. 

Pada penelitian ini benda uji yang digunakan yaitu kayu Jati, Bangkirai, Kamper, 

Kelapa dan Sukun, dengan dimensi b x h x l sebesar 100 mm x 60 mm x 500 mm. Benda uji 

berjumlah 15 buah dengan masing-masing jenis kayu terdiri dari tiga sampel dengan kode kayu 

Jati (JTA, JTB, JTC), Bangkirai (BKA, BKB, BKC), Kamper (KPA, KPB, KPC), Kelapa 

(KLA, KLB, KLC), dan Sukun (SKA, SKB, SKC). Setiap benda uji terdiri dari delapan titik 

pengujian pada kedua sisinya. Analisa data menggunakan deskriptif kuantitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik menggunakan UPV metode direct pada kayu Jati, Bangkirai, Kamper, Kelapa, dan 

Sukun, diperoleh nilai Asymp Sig (2-tailed) > (α > 0,05), yang berarti bahwa Variasi Jenis Kayu 

Homogen sifatnya. Serta untuk kecepatan kayu berturut-turut sebesar-sebesar 2,13 km/s; 1,95 

km/s; 1,81 km/s; 1,68 km/s; dan 1,66 km/s.  

Kata kunci: Kayu, Kecepatan Gelombang, dan UPV. 

 

PENDAHULUAN 

Kayu didefinisikan sebagai suatu 

bahan bangunan (konstruksi) yang didapat 

dari tumbuhan. Dengan atau tanpa 

pengolahan lebih lanjut pun kayu dapat 

langsung digunakan. Salah satu kegunaan 

kayu sebagai bahan bangunan misalnya 

untuk kuda-kuda, kusen, balok, kolom dan 

sebagainya. Dari segi manfaatnya bagi 

kehidupan manusia, kayu dinilai 

mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan 

kayu selalu dibutuhkan (Frick, 1982).  

Sebagai salah satu negara besar 

penghasil kayu, Indonesia memiliki kira-

kira 4000 jenis kayu (Tim Elsppat, 1997). 

Namun menurut RSNI revisi Peraturan 

kontruksi Kayu NI-5-2002, dari 4000 jenis 

kayu yang ada di Indonesia baru sekitar 150 

jenis yang telah diselidiki dan dianggap 

penting dalam perdagangan. Menurut Surya 

(2004), di Indonesia penggunaan kayu 

untuk keperluan kontruksi, dilihat dari segi 

ekonomis, sangatlah menguntungkan 

karena jumlah dan jenisnya yang sangat 

beragam. Kayu mudah untuk dikerjakan 

walaupun dengan menggunakan alat yang 

sederhana, mudah untuk disambung, relatif 

kuat walaupun lebih ringan, cukup awet, 

dan memiliki nilai estetika yang tinggi. 

Aneka ragam jenis dan ukuran dengan 

variasi yang tinggi pada kualitas dan 

penampilan akibat sifat fisis, mekanis, dan 

cacat bawaan yang sangat beragam. Dari 

sekian keuntungan tersebut, sering kayu 

dipilih sebagai bahan konstruksi untuk 

berbagai daerah. Hal tersebut ditunjukan 

dari kebutuhan kayu yang sekian tahun 

meningkat, menurut Masyarakat 

Perhutanan Indonesia (MPI), kebutuhan 

bahan baku industri kayu mencapai 

60.000.000 m3 dan 40% hingga 50% 

dipasok dari hutan alam. 
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Dari keragaman sifat-sifat kayu 

yang digunakan sebagai bahan kontruksi 

khusunya pada bagian struktur, maka 

pemilihan atau menilai kualitas kayu 

sebagai bahan banguan sangatlah penting 

sekali. Seperti di kabupaten Wonogiri, 

banyak sekali rumah-rumah penduduk yang 

menggunakan bahan bangunan berupa kayu 

sebagai bahan kontruksinya, dari mulai 

rangka atap, kolom, balok, kuda-kuda, dan 

lain sebagainya. Kayu yang dianggap lebih 

ekonomis dan mudah didapatkan menjadi 

salah satu alternatif untuk menjadi bahan 

bangunan. Karena hal tersebut, pada 

kesempatan ini penulis berkesempatan 

untuk melakukan penelitian dengan variasi 

kayu yang berbeda, agar mengetahui jenis 

kayu apa saja yang baik dan cocok 

dijadikan sebuah bahan kontruksi khusunya 

pada bagian struktur bangunan. Maka dari 

itulah pengujian khusus untuk menentukan 

apakah konstruksi pada bangunan perlu 

dilakukan perbaikan ataupun perkuatan 

struktur. Pengujian khusus yang dimaksud 

yaitu dengan pengujian secara non 

destruktif. Namun pengujian non destruktif 

berskala laboratorium juga perlu dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana dampak 

pengujian secara tidak langsung terhadap 

kualitas kayu. Kayu yang digunakan 

sebagai bahan penelitian atau bahan uji 

meliputi kayu Jati, kayu Bangkirai, kayu 

Kamper, kayu Sukun, dan kayu Kelapa. 

Ross (2002), Non Destroctive test 

merupakan metode dalam mengidentifikasi 

sifat-sifat fisis dan mekanis dari suatu 

bahan tanpa mengubah kapabilitas 

penggunaan akhirnya sehingga diperoleh 

informasi yang tepat terhadap sifat dan 

kondisi bahan tersebut yang akan 

bermanfaat untuk menentukan keputusan 

akhir pemanfaatannya. 

Cahyono (2009), parameter yang 

digunakan dalam pengujian non destruktif 

metode gelombang ultrasonik adalah 

kecepatan rambat gelombang ultrasonik. 

Kecepatan gelombang ultrasonik 

dibangkitkan oleh getaran dengan 

parameter yang diukur berupa waktu 

perambatan. Kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonik menjadi dasar dalam 

pendugaan kekakuan kayu, dalam hal ini 

kekakuan kayu berkorelasi erat dengan 

kekuatan kayu.  

Karlinasari (2005), dalam 

penerapannya metode gelombang 

ultrasonik paling banyak diterapkan untuk 

bahan-bahan yang bersifat homogen dan 

isotropik seperti baja, besi, dan keramik. 

Pada perkembangan selanjutnya metode 

ultrasonik juga digunakan pada bahan kayu 

dalam rangka mengetahui kualitas kondisi 

bagian dalam dari kayu. Secara genetis 

kayu memiliki keragaman karakteristik 

yang melekat akibat adanya pengaruh 

kondisi tempat tumbuh dan faktor 

lingkungan (suhu, cuaca, iklim), akibatnya 

pada kayu yang terjadi adanya 

keheterogenan dan ketidakteraturan 

karakteristik bahan. 

Di samping itu ketidakteraturan 

terjadi secara alami dan dapat terjadi karena 

adanya pengaruh degradasi dalam 

lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang 

mempenaruhi kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonik. Kecepatan 

gelombang ultrasonik dihubungkan dengan 

adanya air terikat (bound water), sedangkan 

pelemahan dihubungkan dengan adanya air 

bebas (free water). Arah serat serta dinding 

sel dengan porositas dan permeabilitas yang 

tinggi juga mempengaruhi kecepatan 

perambatan gelombang. 

Di Indonesia pengujian non 

destruktif dengan menggunakan metode 

ultrasonik untuk mengetahui kualitas kayu 

masih belum berkembang dan terbatas. 

Pemilahan kayu (grading) untuk bahan 

bangunan atau struktural sebagai desain 

konstruksi bertujuan untuk mengetahui 

kekuatannya. Pemilahan pada prinsipnya 

adalah mereduksi variasi yang muncul 

dengan mengklasifikasikan kayu ke dalam 

beberapa kelas mutu, di mana kegiatan 

pemilahan kayu konstruksi diarahkan 

kepada pengujian non destruktif. 

Untuk mengetahui jenis kayu yang 

cocok digunakan sebagai kontruksi 

bangunan, pada kesempatan ini penulis 

melakukan pengujian non destruktif 
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melalui pengujian Ultrasonic Pulse 

Velocity dimana pada penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui bagaimana 

karakteristik kayu berdasarkan kecepatan 

perambatan gelombang. 

Dalam pengolahan data digunakan 

Software Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) versi 22 yaitu software 

yang berfungsi untuk menganalisis data. 

Dengan aplikasi ini akan menjelaskan uji 

statistik yang akan mengalami penolakan 

atau non-penolakan hipotesis nol secara 

statistik dengan sampel data yang telah 

dikumpulkan. Jadi hipotesis nol 

mengambarkan permasalahan dan 

informasi relevan yang terkandung di 

dalam data yang digunakan  untuk menguji 

secara statistik hipotesis nol. 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

1. Bahan dan alat 

Penelitian ini dilakukan dengan 

metode eksperimen laboratorium. Pada 

penelitian ini benda uji yang digunakan 

adalah variasi jenis kayu Jati, Bangkirai, 

Kamper, Kelapa dan Sukun dengan dimensi 

b x h x l sebesar 100 mm x 60 mm x 500 

mm. Benda uji berjumlah 15 buah dengan 

masing-masing jenis kayu. Pengujian 

lainnya yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu pengujian kadar air kayu dan 

pengujian berat jenis kayu. Alat-alat yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu jangka 

sorong, surfacer, gergaji belah, gergaji 

potong, mesin bor, timbangan, oven, serta 

alat uji ultrasonic pulse velocity yaitu 

Portable Ultrasonic Non-destructive 

Digital Indicating Tester. 

2. Skema pengujian 

Pada pengujian Ultrasonic Pulse Velocity 

menggunakan metode Direct. Pengujian 

kecepatan gelombang ultrasonik dengan 

metode Direct setiap satu benda uji terdiri 

dari delapan titik pada kedua sisinya, 

seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 1. Skema benda uji. 

 

Gambar 2. Skema pengujian metode 

Direct titik 1. 

Transmitter mengirim sinyal dan 

diterima oleh receiver. Metode tersebut 

merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam pengujian ultrasonic 

pulse velocity. Dari hasil perhitungan 

kecepatan gelombang ultrasonik 

digunakan sebagai dasar untuk 

mengetahui karateristik kayu. 

 

Gambar 3. Skema bagan alir penelitian. 

4   1 4 
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3. Pengujian kadar air. 

Menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI 03-6848-2002) kadar air 

adalah banyaknya air yang ada didalam 

kayu, yang umumnya dinyatakan sebagai 

persen terhadap berat kering oven kayu. 

MENCARI nilai kadar air kayu dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

)1(100 



BKO

BKOBA
KA

 
Dimana KA adalah kadar air, BA adalah 

berat awal, dan BKO adalah berat kering 

oven 

4. Pengujian berat 

Menurut SNI 03-6848-2002 berat 

jenis adalah berat pervolume benda tertentu 

dari suatu bahan dibagi dengan berat air 

pada volume yang sama. 

)2(
V

BKO
KBJ 

 
Dimana BJ adalah berat jenis, K 

adalah konstanta pengali (1000) BKO 

adalah berat kering oven, dan V adalah 

volume berdasarkan diameter tusukan dan 

dalamnya lubang.  

5. Pengujian Ultrasonic Pulse Velocity 

metode Direct  

Pada penelitian ini, pengujian 

UPV dilakukan dengan menggunakan 

metode direct. Metode tersebut digunakan 

untuk mencari kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonic, dari waktu tempuh 

dibandingkan dengan jarak transducar. 

Pengujian direct dilakukan pada empat titik 

di kedua sisi permukaan benda uji. Menurut 

ASTM C597-02 (2003) kecepatan 

gelombang dapat dihitung dengan 

persamaan sebagai berikut : 

 

 3
t

L
V




 

Dimana V adalah kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonik, L adalah konstanta 

panjang lintasan gelombang, dan Δt adalah 

travel time. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian kadar air 

Dari pengujian yang telah dilaksanakan, 

dapat dibandingkan variasi jenis kayu yang 

memiliki kadar air terbesar hingga terkecil 

pada Tabel 1 dan grafik pada Gambar 4 di 

bawah ini. 

Tabel 1. Hasil rata-rata kadar air Kayu. 

 

Dari Tabel 1 kadar air variasi jenis kayu di 

atas dapat dibandingkan dengan 

menggunakan grafik kadar air pada 

Gambar 4 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 4. Nilai kadar air dari lima jenis 

variasi kayu. 

Menurut SNI 03-3958-1995 kadar 

air kayu 20%. Dari Gambar 33. kadar air 

kayu yang memenuhi standar terdapat pada 

kayu Bangkirai, Jati, Kamper, Kelapa dan 

Sukun memenuhi syarat SNI 03-3958-1995 

yaitu dibawah 20%. Besarnya nilai kadar 

air untuk kayu Jati, Bangkirai, Kamper, 

Kelapa, dan Sukun berturut-turut sebesar 

7,22%, 7,62%, 6,67%, 5,02 %, dan 5,81 %. 

Nilai kadar air kayu tertinggi terdapat pada 

kayu Bangkirai dengan nilai 7,62 %. 

Besarnya selisih kadar air antara kayu 

Bangkirai dengan Jati, Kamper kelapa dan 

4   1 4 
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sukun berturut-turut adalah 5.74%, 12.9%, 

34.5% dan 24.15%.  

2. Pengujian berat jenis 

Dari pengujian yang telah dilaksanakan, 

dapat dibandingkan variasi jenis kayu yang 

memiliki berat jenis terbesar hingga 

terkecil pada Tabel 2 dan grafik pada 

Gambar 5 di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil rata-rata berat jenis Kayu. 

 

Dari Tabel 2 berat jenis variasi jenis kayu 

di atas dapat dibandingkan dengan 

menggunakan grafik berat jenis pada 

Gambar 5 adalah sebagai berikut : 

 Gambar 5. Nilai berat jenis dari lima jenis 

variasi kayu. 

Dari Gambar 5 dapat dilihat berat 

jenis kayu dari yang terbesar sampai 

terkecil adalah kayu Bangkirai, kayu 

Kelapa, kayu Jati, kayu Kamper dan kayu 

Sukun berturut-turut dalam sebagai berikut 

0.76; 0.69; 0.45; 0.44; dan 0.29. Kayu 

bangkirai memiliki berat jenis terbesar 

sedangkan kayu Sukun mempunyi berat 

jenis yang paling kecil.  

Menurut PKKI NI 5-1961 tentang 

kelas kuat kayu ditinjau dari berat jenis, 

kayu Bangkirai masuk kelas kuat II dengan 

nilai berat jenis 0.75.333 Kayu Jati, Kamper 

dan Kelapa masuk dalam kelas kuat III 

karena memiliki berat jenis berturut-turut 

0.45, 0.44 dan 0.69. Kayu Sukun masuk 

kelas kuat V dengan nilai berat jenis 0.29. 

3. Pengujian Ultrasonic Pulse Velocity 

Dari pengujian yang telah dilaksanakan 

dapat dibandingkan hasil Kecepatan 

perambatan ultrasonik yang terbesar 

sampai terkecil pada Tabel 3 dan grarik 

pada Gambar 6 di bawah ini. 

Tabel 3. Hasil rata-rata pengujian UPV 

 

Dari Tabel 3 kecepatan perambatan 

ultrasonik pada variasi jenis kayu di atas 

dapat dibandingkan dengan menggunakan 

grafik kecepatan perambatan ultrasonik 

pada Gambar 6 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 6. Kecepatan rerata perambatan 

ultrasonik pada kayu. 

Dari grafik di atas ditunjukkan 

bahwa kayu yang memiliki kecepatan 

perambatan ultrasonik yang tertinggi 

adalah kayu Jati dengan nilai 2,13 km/s. 

Besarnya selisih kadar air antara kayu Jati 

dengan Bangkirai, Kamper kelapa dan 

sukun berturut-turut adalah 8,50%; 

15,05%; 21,10% dan 22,32%. Dan kayu 

yang mempunyai kecepatan perambatan 

ultrasonik yang terendah adalah kayu 

Sukun dengan nilai 1,66 km/s.  

4. Pengaruh kadar air terhadap 

kecepatan Ultrasonic Pulse Velocity 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian 

kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik  pada kondisi kadar air terhadap 

lima jenis variasi kayu. Kadar air dan 
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kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hubungan kadar air terhadap 

kecepatan gelombang Ultrasonik. 

 

Berdasarkan Tabel 4, dapat 

diketahui bahwa terdapat variasi nilai kadar 

air pada variasi jenis kayu yang diuji. Hal 

tersebut diduga karena masing-masing jenis 

kayu memiliki karakteristik yang berbeda 

satu sama lain. Struktur penyusun kayu dan 

kandungan estraktif merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi kemampuan 

kayu untuk mengasorbsi maupun 

mengeluarkan air dari sel-sel kayu. 

Kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik pada kondisi kadar air pada 

Gambar 7 menunjukkan bahwa pada kelima 

variasi jenis kayu (Jati, Bangkirai, Kamper, 

Kelapa, dan Sukun), naik atau turunnya 

nilai kadar air kayu tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik pada variasi jenis kayu yang 

diuji.  

Hal ini dapat dilihat dari nilai 

kadar air tertinggi yaitu kayu Bangkirai 

sebesar 7,62 (%) mempunyai nilai 

kecepatan perambatan sebesar 1,95 km/s, 

sedangkan kadar air terendah yaitu kayu 

kelapa sebesar 5,02 (%) mempunyai nilai 

kecepatan sebesar 1,68 km/s. Hal tersebut 

disebabkan karena nilai kadar air yang 

digunakan pada pengujian kecepatan 

perambatan gelombang ultrasonik masih 

dalam lingkup linear atau masih dalam 

lingkup kering udara ke kering tanur 

sehingga kadar air pada tingkat ini tidak 

secara nyata mempengaruhi kecepatan 

perambatan gelombang.  

 

 
Gambar 7. Grafik hubungan antara kadar 

air dengan kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonik. 

Hasil di atas sejalan dengan Bucur 

(1995) yang menyatakan bahwa kecepatan 

perambatan ultrasonik menurun secara 

drastis dengan kenaikan kadar air sampai 

titik jenuh serat dan setelah itu variasinya 

sangat kecil. Pada kadar air rendah 

(KA<18%) dimana air yang ada di dinding 

sel sebagai air terikat (bound water) 

gelombang ultrasonik disebarkan oleh 

dinding sel dan batas selnya. Pada air yang 

lebih tinggi tapi dibawah titik jenuh serat, 

penyebaran pada batas dinding sel akan 

berperan dalam menghilangnya gelombang 

ultrasonik. Jadi kecepatan gelombang 

ultrasonik dihubungkan dengan adanya air 

terikat (bound water), sedangkan 

pelemahan dihubungkan dengan adanya air 

bebas (free water). 

Menurut Wang et al., (2003) 

kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik yang merambat melalui kayu 

meningkat dengan penurunan kadar air dari 

keadaan titik jenuh serat ke keadaan kering 

oven, baik untuk spesimen arah 

longitudinal maupun radial. 

5. Pengaruh Berat Jenis Terhadap 

Kecepatan Ultrasonic Pulse Velocity 
Kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik pada kelima variasi jenis kayu 

tersebut berubah seiring dengan 

perubahan/perbedaan sifat fisis kayu, pada 

penelitian ini sifat fisis yang dibahas yaitu 

(kadar air, berat jenis, dan kerapatan kayu). 

Dari Tabel 23 di atas dapat berat jenis kayu 

dari yang terbesar sampai terkecil adalah 

kayu Bangkirai, kayu Kelapa, kayu Jati, 
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kayu Kamper dan kayu Sukun berturut-

turut sebagai berikut 0.76; 0.69; 0.45; 0.44; 

dan 0.29. Berikut disajikan nilai rata-rata 

hubungan antar berat jenis dengan 

kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik pada Tabel 5 dibawah ini : 

Tabel 5. Hubungan berat jenis terhadap 

kecepatan gelombang Ultrasonik. 

 

Dari Tabel 5 dapat diketahui berat 

jenis dan kecepatan perambatan ultrasonik 

pada variasi jenis kayu di atas dapat 

dibandingkan dengan menggunakan grafik 

pada Gambar 8 adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 8. Grafik hubungan antara berat 

jenis dengan kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonik. 

Berdasarkan Gambar 47 di atas 

dapat dijelaskan bahwa hubungan antara 

berat jenis kayu terhadap kecepatan 

perambatan gelombang ultrasonik. Ditinjau 

dari berat jenis tertinggi pada variasi jenis 

kayu yaitu berat jenis kayu Bangkirai 

sebesar 0,76 mempunyai nilai kecepatan 

perambatan tertinggi yaitu 1,95 km/s. Berat 

jenis tertinggi kedua yaitu kayu Kelapa 

sebesar 0,69 namun mempunyai kecepatan 

perambatan terendah yaitu sebesar 1,68 

km/s. Dalam hal ini ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kecepatan perambatan 

ditinjau dari berat jenisnya. Arah serat 

mempengaruhi kecepatan gelombang 

dimana pada kayu Bangkirai mempunyai 

serat yang beraturan dari pangkal hingga 

ujung pohon. Sedangkan serat pada kayu 

Kelapa tidak beraturan sehingga tepinya 

tidak sejajar arah sumbu tetapi membentuk 

sudut dengan sumbu. Dinding sel 

berpengaruh terhadap kecepatan 

perambatan gelombang, semakin tinggi 

nilai berat jenis semakin tebal dinding sel 

pada kayu. Selain itu kadar porositas dan 

permeabilitas yang tinggi juga 

mempengaruhi kecepatan perambatan 

gelombang seperti pada kayu Kelapa, 

dengan berat jenis tinggi namun ikatan 

antar sel kayu rendah. 

Hasil tersebut sejalan dengan 

pernyataan Bucur; (2006) dan Smith 

(1989), bahwa kerapatan tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kecepatan gelombang. Kecepatan 

perambatan gelombang ultrasonik 

dipengaruhi oleh jenis kayu, kadar air, 

temperatur, dan arah bidang rambatan. Pada 

jenis kayu hardwood nilai kecepatan 

perambatan tertinggi yaitu kayu Jati sebesar 

2,13 km/s, sedangkan pada jenis kayu  

softwood nilai kecepatan perambatan 

tertinggi yaitu kayu Kelapa sebesar 1,68 

km/s. 

6. Uji homogenitas kayu 

a. One sample Kolmogrov-Smirnov  

One sample Kolmogrov-Smirnov 

merupakan suatu metode  sebagai 

pengujian awal, apakah data yang di 

dapatkan dari hasil pengujian kecepatan 

perambatan gelombang ultrasonic 

berdistribusi normal atau tidak. Apabila 

didapatkan berdistribusi normal, maka 

analisis homogenitas  data dapat dilakukan. 

Hasil analisis one sampel Kolmogrov-

Smirnov disajikan pada Tabel 6 di bawah 

ini. 

Tabel 6. One-sample Kolmogrov-Smirnov 
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Hipotesis awal pada pengujian normalitas 

data adalah sebagai berikut: 

H0 = Data berdistribusi normal 

H1 = Data tidak berdistribusi normal 

Hasil pengujian Tabel 6 di atas 

menunjukan bahwa pada keseluruhan nilai 

Asymp Sig (2-tailed). Syarat suatu sampel 

berdistribusi normal pada pengujian ini 

adalah lebih besar dari  (α > 0,05). 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas di 

atas diperoleh nilai Asymp Sig (2-tailed) 

pada kayu Jati, Bangkirai, Kamper, dan 

Kelapa lebih besar dari 0,05 (α > 0,05), 

maka Ho diterima, jadi sampel tersebut 

berdistribusi normal. Sedangkan untuk 

kayu Sukun nilai Asymp Sig (2-tailed) lebih 

kecil dari 0,05 ( α < 0,05 ), maka Ho tidak 

diterima, jadi sampel tersebut tidak 

berdistribusi normal. Kayu Sukun tidak 

dapat berdistribusi normal karena data hasil 

pengujian kecepatan memiliki perbedaan 

yang sangat signifikan. Kayu Sukun 

memiliki karakteristik yang berbeda, 

seperti daya serap dan melepaskan air serta 

ketebalan dinding sel disetiap kayu 

berbeda. 

b. One way Anova ( analisis varian untuk 

satu variable independen) 

Setelah pengujian pendahuluan 

untuk mengetahui semua sampel 

berdistribusi normal dilakukan, pengujian 

sampel selanjutnya adalah untuk 

mengetahui homogenitas kayu.  Menurut 

faqih (2010), salah satu pengujian yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan 

One-way Anova (analisis varian satu 

variable independen). Hasil pengujian 

selengkapnya disajikan pada Tabel 7 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

Tabel 7. Analisis deskriptif kecepatan 

perambatan gelombang 

ultrasonik pada kayu. 

 

Tabel 7 di atas merupakan 

deskriptif dari variable kecepatan 

perambatan geombang ultrasonic, yaitu 

kolom pertama merupakan kolom kategori 

berdasar variable independent , kolom 

kedua adalah jumlah data setiap kelompok, 

kolom  ketiga adalah nilai reratanya, kolom 

keempat adalah standar deviasi setiap  

kelompok, kolom keenam dan ketujuh 

adalah merupakan nilai lower dan upper 

bound , kolom kedelapan adalah  kolom 

minimum dan maksimum. 

Tabel 8. Test of homogeneity of variances 

kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonik setiap nilai 

varian kayu. 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

10,530 3 44 ,000 

Tabel 9. Analisis one-way anova kecepatan 

perambatan gelombang 

ultrasonik setiap nilai varian 

kayu. 

 

Hipotesis awal pada pengujian ANOVA 

homogenitas kayu adalah sebagai berikut : 

Ho : keempat kelompok memiliki nilai 

rerata yang sama 

H1  : keempat kelompok memiliki nilai 

rerata yang berbeda 
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Hasil pengujian pada tabel diatas 

menunjukan pada kesuluruhan nilai Asymp 

Sig (2 tailed) (α < 0,05) yang berarti bahwa 

Ho di tolak. Jadi, keempat memiliki nilai 

rata-rata yang berbeda. 

Selanjutnya adalah untuk 

mengetahui homogenitas kecepatan 

perambatan pada kayu. Dengan one-way 

anova homogeneous subsets ini dapat 

diketahui bahwa kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonic pada kayu memiliki 

perbedaan yang signifikan ataukah tidak. 

Seperti disajikan pada Tabel 10 di bawah 

ini. 

Tabel 10. Homogeneous subsets kecepatan 

perambatan gelombang 

ultrasonik pada kayu. 

 

Hipotesis awal pada pengujian one-way 

anova homogenitas kayu adalah sebagai 

berikut : 

Ho = keempat kelompok memiliki nilai 

kecepatan yang sama  

H1 = keempat kelompok meimiliki 

nilai kecepatan yang berbeda 

Hasil pengujian pada Tabel 36 di atas 

menunjukan  bahwa pada keseluruhan nilai 

Asymp Sig (2-tailed) (α > 0,05) yang berarti 

Ho diterima. Dari tabel Post Hoc 

Homogeneous Subset concentrate yang 

sama dikelompokkan dalam satu subset. 

Dapat dilihat bahwa keempat kayu 

dikelompokkan dalam 3 subsets, yang 

artinya : 

1) Dalam variasi 1 adalah kayu Kelapa, dan 

Kamper.  Hal ini berarti bahwa kayu 

Kelapa = kayu Kamper. 

2) Dalam variasi 2 adalah kayu Kamper 

dan Bangkirai. Hal ini berarti bahwa 

kayu Kamper  = kayu Bangkirai 

3) Dalam variasi 3 adalah kayu Bangkirai 

dan Jati. Hal ini berarti bahwa kayu 

Bangkirai  = kayu Jati 

Dari hasil di atas disimpulkan 

bahwa kecepatan tertinggi adalah kayu Jati 

sebesar 2,1308 Km/s lebih tinggi dari kayu 

yang lain. Pada penelitian ini dapat 

dikatakan bahwa seluruh sampel kayu 

mempunyai nilai kecepatan perambatan 

yang tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Pengamatan lebih lanjut mengenai 

perbedaan nilai rerata varians keempat 

kelompok tersebut dengan menggunakan 

Post Hoc Test, maka hasilnya dapat 

disajikan dibawah ini. 

Tabel 11. Mutiple comparisons Dependent 

variable kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonic pada kayu. 

 

Hasil pengujian diatas 

menunjukan bahwa nilai rerata perbedaan 

atar kayu Asymp Sig (2-tailed) (α > 0,05) 

yang berarti bahwa ho diterima. Jadi 

keempat nilai tersebut memiliki nilai rata-

rata yang sama. Dengan adanya nilai rata-

rata yang sama, maka dapat dikatakan 

bahwa seluruh data kayu pada penelitian ini 

adalah homogen. Hal tersebut berarti bahwa 

Ultrasonic Pulse Velocity Method dapat 

digunakan untuk mengetahui  homogenitas 
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kayu dengan tingkat akurasi pengukuran 

yang cukup bagus apabila dilihat dari hasil 

analisis standar deviasi yang berkisar antara 

0, 07246 pada taraf signifikansi 0,05. 

SIMPULAN 

Setelah dilakukan pengujian 

kecepatan gelombang ultrasonik (UPV) 

dengan menggunakan metode direct 

terhadap benda uji kayu pada kayu Jati, 

Bangkirai, Kamper, Kelapa, dan Sukun 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Besarnya kecepatan perambatan 

gelombang ultrasonik dengan metode 

direct pada variasi benda uji untuk kayu 

Jati, Bangkirai, Kamper, Kelapa, dan 

Sukun berturut-turut sebesar  sebesar 

2,13 km/s, 1,95 km/s, 1,81 km/s, 1,68 

km/s, dan 1,66 km/s.  

2. Besarnya nilai kadar air benda uji kayu 

Jati, Bangkirai, Kamper, Kelapa, dan 

Sukun, berturut-turut sebesar 7,22%, 

7,62%, 6,66%, 5,02%, dan 5,81%. 

3. Dari data hasil pengujian normalitas 

kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik diperoleh nilai Asymp Sig (2-

tailed) pada kayu Jati, Bangkirai, 

Kamper, dan Kelapa lebih besar dari 

0,05 (α > 0,05), maka Ho diterima, jadi 

sampel tersebut homogen; Sedangkan 

untuk kayu Sukun tidak bersifat 

homogen. 

SARAN 

Berdasarkan dengan pengujian kecepatan 

gelombang ultrasonik (UPV) yang telah 

dilakukan, berikut adalah saran-saran: 

1. Pengambilan sampel benda uji 

seharusnya diseragamkan (pohon bagian 

bawah, tengah dan atas) agar perbedaan 

kadar air, berat jenis, tidak terlalu besar. 

2. Perawatan benda uji dalam hal kadar air 

harus lebih teliti agar kadar air benda uji 

tidak berubah-ubah. 

3. Lebih teliti lagi dalam pembacaan travel 

time pada alat UPV agar hasil 

pembacaan mendapatkan data yang 

valid, sehingga tidak banyak data yang 

error. 

4. Perlunya penggunaan keseragaman 

vaselin agar hasil pembacaan travel time 

mempunyai nilai deviasi yang tidak 

terlalu jauh. 
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