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MOTTO 

“Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnnya tidak ada satu pun 

yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide dan itu 

jadi kenyataan” 

“Bambang Mustari Sadino” 

“Jangan membiasakan kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan” 

“Ketika belum melangkah janganlah sekali untuk menyerah” 

“Lebih baik tidak mempunyai teman banyak akan tetapi kita 

mempunyai Allah yang selalu berada di hati kita”  

“Allah tidak merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(Q.S Ar-Ra’d : 11) 

“Jangan terlalu terbuai dalam kebahagiaan dan jangan 

terlalu terpuruk dalam kesedihan. Yakinlah waktu pasti 

berlalu” 

(Penulis) 

Tinggalkanlah kesenangan yang menghalangi pencapaian 

kecemerlangan hidup yang di idamkan. 

Dan berhati-hatilah karena beberapa kesenangan adalah 

 cara gembira menuju kegagalan”. 

  (Febbyona Selly) 
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EFEK VARIASI JENIS KAYU TERHADAP KECEPATAN GELOMBANG 

ULTRASONIK DENGAN MENGUNAKAN METODE DIRECT  

Oleh: 
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13510134028 

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.  
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