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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kayu 

Menurut Haygreen (1993) kayu merupakan material yang termasuk 

salah satu bahan bangunan yang berasal dari tumbuhan. Kayu adalah suatu 

karbohidrat yang tersusun terutama atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Kayu 

mengandung senyawa anorganik yang tetap tinggal setelah terjadi pembakaran 

pada suhu tinggi dengan oksigen yang melimpah, residu semacam ini dikenal 

sebagai abu. 

Tabel 1. Unsur kayu 

Unsur Berat kering (%)  

Kabon 49 

Hidrogen 6 

Oksigen 44 

Nitrogen Sedikit 

Abu 0,1 

Sumber : Haygreen (1993). 

Unsur-unsur penyusun kayu tergabung dalam sejumlah senyawa organik yang 

terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin. 

Sebagai sumber daya alam yang berasal dari proses alami, kayu 

merupakan bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai 

dengan kemajuan teknologi. Kayu merupakan suatu alternatif dalam 

pembangunan sebuah rumah. Menurut kekuatan yang dimiliki, kayu dapat 

dijadikan struktur dalam sebuah bangunan. Di daerah pedalaman pembangunan 

rumah atau gedung pertemuan masih menggunakan kayu. Selain itu, 

kemudahan pengerjaan kayu juga menjadi salah satu alasan kayu digunakan. 
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B. Jenis Kayu 

Menurut Dumanauw (1982) kayu merupakan bahan mentah yang 

didapatkan dari kekayaan alam. Sebelum memasuki proses pengolahan 

sebaiknya pengolah atau produsen sudah mengetahui sifat dan katagori kayu. 

Kayu dikatagorikan atau diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu, kayu keras 

(hard wood) dan kayu lunak (soft wood). Keduanya termasuk dalam divisi 

spermatophyta yang berarti tumbuhan berbiji. Kayu lunak memiliki daun yang 

menyerupai jarum, sedangkan kayu keras memiliki daun yang lebih lebar. 

Untuk ciri-ciri daun lebar dan daun jarum adalah sebagai berikut : 

1. Ciri-ciri jenis pohon daun lebar sebagai berikut : 

a. Umumnya bentuk daun lebar 

b. Tajuk besar dan membundar 

c. Terjadi guguran daun 

d. Pertumbuhan lambat/lama 

e. Umumnya batang tidak lurus dan berbonggol 

f. Umumnya memiliki kayu yang lebih keras. 

2. Ciri-ciri jenis pohon daun jarum sebagai berikut : 

a. Umumnya bentuk daun seperti jarum 

b. Tajuk berbentuk kerucut 

c. Umunya tidak menggugurkan daun kecuali beberapa jenis pohon saja 

d. Pertumbuhan sangat cepat dan lurus ke atas 

e. Umumnya memiliki kayu lunak dan ringan. 
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Kayu berdaun lebar mempunyai sruktur yang lebih lengkap, dari pada 

kayu berdaun jarum, memiliki pori-pori (sel-sel pembuluh). Sedangkan daun 

kayu jarum tidak memiliki pori-pori melainkan sel Trakeida yaitu sel yang 

berbentuk panjang dengan ujung-ujung yang yang kecil sampai meruncing. 

Sel-sel itu merupakan jaringan dasar kayu jarum dan merupakan bagian yang 

terbesar dari volume kayu. Contohnya kayu Pinus, Agathis, Jumuju. 

C. Fungsi Kayu 

Dalam sebuah bangunan pasti ada bagian yang dinamakan sistem 

struktur, di mana sistem tersebut menjadi suatu penahan beban yang ada pada 

bangunan. Dari dulu hingga sekarang kayu adalah suatu alternatif yang 

digunakan sebagai sistem struktur. Sebagai bahan struktur kayu mempunyai 

berbagai kekuatan berdasarkan gaya yang bekerja, yaitu sebagai berikut : 

1. Menahan tarikan 

Kekuatan terbesar yang dapat ditahan oleh kayu adalah sejajar arah serat, 

sedangkan kekuatan tarikan tegak lurus arah serat lebih kecil dari pada 

sejajar serat. 

2. Menahan tekanan (desak) 

Kayu juga dapat menahan beban desak, baik tekanan sejajar serat maupun 

tegak lurus serat, misalnya sebagai bantalan kereta api. Daya tahan desak 

tegak lurus serat lebih kecil bila dibandingkan dengan sejajar serat. 
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3. Menahan lenturan 

Besarnya daya tahan kayu terhadap lenturan tergantung pada jenis kayu, 

besarnya penampang kayu, berat badan, lebar bentangan, sehingga dengan 

dapatnya kayu menahan lenturan maka dapat menahan beban tetap 

maupun beban kejut/pukulan. 

4. Menahan geser 

Kayu lebih kuat mendukung gaya geser tegak lurus arah serat daripada 

menurut arah serat, jarang terjadi kayu patah karena gaya geser. Umumnya 

akan timbul retak- retak akibat gaya desak lebih dahulu. 

Sebagai bahan struktur, kayu biasanya diperdagangkan dengan ukuran tertentu 

dan dipakai dalam bentuk balok, papan, atau bentangan bulat. Berdasarkan SK-

SNI-03-2445-1991 ukuran kayu yang diperdagangkan sebagai berikut : 

Tabel 2. Dimensi balok kayu yang diperdagangkan. 

No Jenis Kegunaan Dimensi (cm) 

1 
Kuda-kuda/batang 

struktur 
8 x (8, 10, 12, 15, 18) dan 10 x (10, 12, 15, 18) 

2 Balok antar tiang 
4 x (6, 8); 6 x (8, 12, 15,); 8 x (12, 15, 18) dan 10 

x (12, 15) 

3 
Kusen pintu dan 

jendela 
6 x (10, 12, 13, 15) dan 8 x (10 12, 15) 

4 Balok langit. 8 x (12, 15, 18, 20) dan 10 x (15, 18, 20) 

5 Tiang balok 8 x (8, 10, 12); 10 x (10, 12) dan 12 x (12, 15) 

6 Reng dan kaso 

2 x 3; 2,5 x (3, 4, 6, 8, 10, 12); 3,5 x (3, 4, 6, 8, 10, 

12, 15) dan 

5 x (7, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25) 

7. Lis dan Jalusi 
1 x (1, 3, 4, 5, 6, 8); 1,5 x (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 

18, 20, 22, 25) dan 2 x (4, 5, 6, 8, 10 12) 

8 Papan kayu. 
2 x (15, 18, 20 22, 25); 3 x (18, 20, 22, 25, 30) dan 

4 x (18, 20, 22, 25) 

Sumber : SK SNI-03-2445-1991 
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D. Kelebihan dan Kekurangan kayu 

1. Kelebihan kayu adalah sebagai berikut : 

a. Berkekuatan tinggi dengan berat jenis rendah. 

b. Tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik. 

c. Relatif mudah dikerjakan dan diganti. 

d. Mudah didapatkan dan relatif murah. 

e. Pengaruh temperatur terhadap perubahan bentuk dapat diabaikan. 

f. Pada kayu kering memiliki daya hantar panas dan listrik yang rendah, 

sehingga baik untuk partisi. 

g. Memiliki sisi keindahan yang khas. 

2. Kekurangan kayu adalah sebagai berikut : 

a. Adanya sifat-sifat kayu yang kurang homogen (ketidakseragaman), 

cacat kayu (mata kayu, retak, dll). 

b. Beberapa jenis kayu kurang awet. 

c. Kekuatan sangat dipengaruhi oleh jenis kayu, mutu, kelembaban dan 

pengaruh waktu pembebanan. 

d. Keterbatasan ukuran khususnya untuk memenuhi kebutuhan struktur 

bangunan yang makin berskala besar dan tinggi. 

e. Beberapa jenis kayu tertentu harganya relatif mahal dan 

ketersediaannya terbatas (langka). 
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E. Sifat Umum Kayu 

Menurut Dumanauw (1982) kayu berasal dari berbagai jenis pohon 

memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Bahkan kayu yang berasal dari satu 

pohon memiliki sifat yang  berbeda, jika dibandingkan dengan bagian ujung 

dan pangkalnya. Disamping sekian banyak sifat-sifat kayu yang berbeda satu 

sama lain, ada beberapa sifat yang umum terdapat pada semua kayu yaitu :  

1. Semua batang pohon mempunyai pengaturan vertikal dan sifat simetri 

radikal.  

2. Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan 

susunan dinding selnya terdiri dari senyawa-senyawa kimia berupa 

selulosa dan hemiselulosa (unsur karbohidrat) serta berupa lignin (non- 

karbohidrat).  

3. Semua kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang 

berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya (longitudinal, tangensial 

dan radial). Hal ini disebabkan oleh struktur dan orientasi selulosa dalam 

dinding sel, bentuk memanjang sel-sel kayu dan pengaturan sel terhadap 

sumbu vertikal dan horizontal pada batang pohon.  

4. Kayu merupakan suatu bahan yang bersifat higroskopik, yaitu dapat 

kehilangan atau dapat bertambah kelembapannya akibat perubahan 

kelembapan dan suhu udara disekitarnya.  

5. Kayu dapat diserang makhluk hidup perusak kayu, dapat juga terbakar, 

terutama jika keadaan kayu kering. 

  



15 

 

F. Sifat Fisik Kayu 

Hal yang tergolong dalam sifat fisik kayu adalah kadar air, berat dan berat jenis, 

keawetan, warna, tekstur, arah serat, kesan raba, bau dan rasa, nilai dekoratif, 

higroskopis, sifat kayu terhadap suara, daya hantar panas dan daya hantar 

listrik. Sifat fisik kayu tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kadar air 

Haygreen (1989) mendefinisikan kadar air sebagai berat air yang 

dinyatakan sebagai persen berat kayu bebas air atau kering tanur (BKT). 

Sedangkan menurut Brown et al. (1952), kadar air kayu adalah banyaknya 

air yang terdapat dalam kayu yang dinyatakan dalam persen terhadap berat 

kering tanurnya. Dengan demikian standar kekeringan kayu adalah pada 

saat kering tanurnya. 

Haygreen (1989) mengatakan kadar air suatu kayu sangat 

dipengaruhi oleh sifat higroskopis kayu, yaitu  sifat kayu untuk mengikat 

dan melepaskan air ke udara sampai tercapai keadaan setimbang dengan 

kadar air lingkungan sekitarnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam 

bagian xylem, air umumnya lebih dari separuh berat total, sehingga berat 

air dalam kayu umumnya sama atau lebih besar dari berat kering kayu. 

Kemampuan kayu untuk menyimpan air dapat dipengaruhi oleh ada 

tidaknya zat ekstraktif yang bersifat hidrofobik yang rnungkin terdapat 

dalam dinding sel atau lumen.  

Menurut Anonymous (1974) air berada dalam kayu dapat 

berwujud gas (uap) maupun cairan yang menempati rongga sel dan air 
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terikat secara kimiawi didalam dinding sel. Kayu segar sering 

didefinisikan sebagai kayu yang dinding sel serta rongga selnya jenuh 

dengan air. Kandungan air ketika dinding sel jenuh air sedangkan rongga 

selnya tidak berisi air dinamakan kadar air titik jenuh serat (TJS). TJS kayu 

rata-rata adalah 30 %, tapi untuk spesies dan potongan kayu tertentu TJS 

ini bervariasi.  

Brown et al. (1952) menyatakan apabila kayu cenderung untuk 

tidak melepaskan maupun menyerap air dan udara di sekitarnya maka kayu 

tersebut berada dalam kandungan air kesetimbangan. Kandunghan air 

kesetimbangan berada di bawah TJS dan dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungan dimana kayu itu digunakan terutama oleh suhu dan kelembatan 

relatif. Selanjutnya Seng (1990) menegaskan bahwa besarnya kadar air 

kering udara tergantung dari keadaan ikIim setempat, di Indonesia berkisar 

antara 12% sampai 20% dan di Bogor sekitar 15%. 

Menurut SNI 03-6848-2002 kadar air kyu adalah banyaknya air 

yang ada di dalam kayu, yang umumnya dinyatakan sebagai persen 

terhadap berat kering oven kayu. Dengan demikian nilai kadar air kayu 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

)1(100 



BKO

BKOBA
KA   

  Keterangan :  

KA  : Kadar Air   

BA   : Berat Awal (gram)   

BKO  : Berat Kering Oven (gram)   
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2. Berat Jenis 

Meurut Haygreen (1989) semakin tinggi berat jenis kayu maka 

semakin banyak zat kayu pada dinding sel yang berarti semakin tebal 

dinding sel tersebut. Karena kekuatan kayu terletak pada dinding sel, maka 

semakin tebal dinding sel semakin kuat kayu tersebut. Namun menurut 

Panshin (1970) kekuatan kayu yang mempunyai berat jenis yang lebih 

besar, tidak mutlak mempunyai kekuatan yang lebih besar pula, karena 

kekuatan kayu juga ditentukan oleh komponen kimia kayu yang ada di 

dalam dinding sel.  

Brown (1952) mengatakan berat kayu meliputi berat zat kayu 

sendiri, berat zat ekstraktif dan berat air yang dikandungnya. Jumlah zat 

kayu dan zat ekstraktif biasanya konstan, sedangkan jumlah air berubah-

ubah. Oleh karena itu berat jenis dari sepotong kayu bervariasi tergantung 

dari kadar air yang dikandungnya. Untuk mendapat keseragaman, maka 

pada umumnya dalam penentuan berat jenis kayu, berat ditentukan dalam 

keadaan kering tanur. Dalam keadaan kering tanur, volume kayu akan 

mencapai minimum sedangakan air yang dikandungnya sangat kecil, 

kurang lebih 1% dari berat kayu. 

Dengan demikian nilai berat jenis kayu menurut SNI 03-6848-2002 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

)2(
V

BKO
KBJ    
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Keterangan : 

BJ : Berat jenis 

BKO : Berat kering oven (gram)   

K : Konstanta, 1000 (berat dalam gram dan dimensi dalam mm) 

V : Volume berdasarkan diameter tusukan dan dalamnya lubang 

Indonesia dibagi ke dalam lima kelas yang ditetapkan menurut berat 

jenisnya dengan metode klasifikasi seperti yang tercantum dalam Tabel 3 

yang menunjukkan hubungan berat jenis dengan keteguhan lentur dan 

kekuatan tekan (Martawijaya, et al., 1989). 

Tabel 3. Kelas kuat kayu  

Kelas 

Kuat 

Berat Jenis 

Kering Udara 

Kukuh Lentur 

Mutlak 

Kukuh Tekan 

Mutlak 

I ≥ 0,90 ≥ 1100 ≥ 650 

II 0,90-0,60 1100-725 650-425 

III 0,60-0,40 725-500 300-425 

IV 0,40-0,30 500-360 300-215 

V ≤ 0,30 ≤ 360 ≤ 215 

Sumber : Martawijaya, 1989. 

3. Keawetan 

Keawetan adalah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur 

perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap, dll. Keawetan kayu tersebut 

disebabkan adanya zat ekstraktif di dalam kayu yang merupakan unsur 

racun bagi perusak kayu. Zat ekstratif tersebut terbentuk pada saat kayu 

gubal berubah menjadi kayu teras sehingga pada umumnya kayu teras 

lebih awet dari kayu gubal. 
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4. Warna 

Kayu yang berbeda warna macamnya disebabkan oleh zat pengisi warna 

dalam kayu yang berbeda-beda. 

5. Tekstur 

Tekstur adalah ukuran relatif sel-sel kayu. Berdasarkan teksturnya, kayu 

digolongkan ke dalam kayu bertekstur halus (contoh: Giam, Kulim dan 

lain-lain), kayu bertekstur sedang (contoh: Jati, Sonokeling dan lain-lain) 

dan kayu bertekstur kasar (contoh: Kempas, Meranti dan lain-lain). 

6. Arah serat 

Arah serat adalah arah umum sel-sel kayu terhadap sumbu batang pohon. 

Arah serat dapat dibedakan menjadi serat lurus, serat berpadu, serat 

berombak, serat terpilin dan serat diagonal (serat miring). 

7. Kesan raba 

Kesan raba adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba permukaan kayu 

(kasar, halus, licin dingin, berminyak dan lain-lain). Kesan raba tiap jenis 

kayu berbeda-beda tergantung dari tekstur kayu, kadar air dan kadar zat 

ektraktif dalam kayu. 

8. Bau dan rasa 

Bau dan rasa kayu mudah hilang bila kayu lama tersimpan di 

udara terbuka. Beberapa jenis kayu mempunyai bau yang merangsang dan 

untuk menyatakan bau tersebut, sering digunakan bau sesuatu benda yang 

umumnya dikenal misalnya bau bawang (Kulim), bau zat penyamak (Jati), 

bau kapur (Kamper) dan sebagainya. 
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9. Nilai dekoratif 

Gambar kayu tergantung dari pola penyebaran warna arah serat, tekstur, 

dan permunculan tiap-tiap tumbuhan dalam pola-pola tertentu. Pola 

gambar ini yang membuat sesuatu jenis kayu mempunyai nilai dekoratif. 

10. Higroskopis 

Skar (1989) mengemukakan bahwa kayu sebagaimana bahan 

berlignoselulosa lainnya memiliki sifat higroskopis yaitu dapat menyerap 

atau melepas air dari lingkungannya. Tsoumis (1991) menambahkan 

bahwa air yang diserap dapat berupa uap air atau air dalam bentuk air cair. 

Pada kondisi lembab, kayu kering akan menghisap atau menaik 

uap air, sedangkan pada keadaan kelembaban udara yang rendah, kayu 

basah akan melepaskan uap air. Sifat higroskopis ini menyebabkan kayu 

pada kondisi dan kelembaban tertentu dapat mencapai suatu keseimbangan, 

yang berarti kadar air kayu tidak akan mengalami perubahan. Tsoumis 

(1991), mengemukakan bahwa kadar air keseimbangan ini merupakan 

sebuah ukuran higroskopisitas. 
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G. Penggolongan Kayu 

Cara penggolongan kayu untuk penggunaan dan pemakaian kayu sebagai 

bahan bangunan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat-sifat jenis kayu  

a. Sifat keawetan kayu 

Daya tahan terhadap pengaruh perusakan rayap, serangga dan 

binatang lainnya, serta daya tahan terhadap pengaruh cuaca, dsb. 

Berikut disajikan kelas awet kayu pada Tabel 4 dibawah ini: 

Tabel 4. Kelas awet kayu. 

No. Kelas Awet I II III IV V 

1 Selalu 

berhubungan 

dengan tanah 

lembab 

8 

Tahun 

5 

Tahun 

3 

Tahun 

Sangat 

pendek 

Sangat 

pendek 

2 Hanya terbuka 

terhadap iklim 

dan angin 

20 

Tahun 

15 

Tahun 

10 

Tahun 

Beberapa 

tahun 

Sangat 

Pendek 

3 Dibawah atap 

dan terlindung 

terhadap 

Kelemasan 

Tak 

terbatas 

Tak 

terbatas 

Sangat 

lama 

Beberapa 

tahun 

Sangat 

pendek 

4 Dibawah atap 

dan terlindung 

terhadap 

Kelemasan, 

dirawat serta di 

cat 

Tak 

terbatas 

Tak 

terbatas 

Tak 

terbatas 

20 

Tahun 

20 

Tahun 

5 Serangan oleh 

rayap 

Tidak Jarang Agak 

cepat 

Sangat 

cepat 

Sangat 

cepat 

6 Serangan oleh 

bubuk kayu 

kering 

Tidak Tidak Hampir 

tidak 

Tak 

seberapa 

Sangat 

cepat 

Sumber : RSNI Revisi PKKI NI-5-2002. 
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b. Sifat kekuatan kayu 

Untuk menentukan tingkat kekuatan kayu berdasarkan pada kuat 

lentur, kuat tekan dan berat jenis kayu. Berat jenis kayu ditentukan 

oleh kadar lengas kayu dalam keadaan kering udara. 

2. Berdasarkan keadaan permukaan kayu  

a. Warna dan pola kayu 

b. Ukuran serat dan pori-pori. 

3. Berdasarkan kelas pemakaian kayu 

Banyak sedikitnya penggunaan suatu jenis kayu oleh konsumen dilihat 

dari kelas keawetan dan kelas kekuatan jenis kayu yang bersangkutan. 

Berikut penggolongan kayu berdasarkan tingkat pemakaiannya, sebagai 

berikut : 

a. Tingkat I dan II : Untuk Keperluan konstruksi-konstruksi berat, tidak 

terlindung dan terkena tanah lembab (Tingkat I : kayu Jati, Merbau, 

Bengkirai, Belian), (Tingkat II : kayu Rasamala, Merawan) 

b. Tingkat III : Untuk Keperluan konstruksi-konstruksi berat terlindung 

(kayu Puspa, Kamper, Kruing) 

c. Tingkat IV : Untuk keperluan Konstruksi ringan yang terlindung 

(Meranti, Suren, Jeungjing ) 

d. Tingkat V : Untuk keperluan pekerjaan sementara. 

Menurut RSNI Revisi Peraturan Konstruksi Kayu NI-5-2002, dari 

3000-4000 jenis pohon yang ada di Indonesia baru sekitar 150 jenis yang telah 

diselidiki dan dianggap penting dalam perdagangan. Dari jumlah tersebut 
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sebagian merupakan jenis kayu yang penting sebagai bahan struktur. Susunan 

kayu sebagaimana disajikan pada Gambar 1. terdiri dari susunan sel-sel, dan 

sel-sel tersebut terdiri dari susunan “cellose” yang diikat dan disatukan oleh 

“lignine”. Perbedaan susunan sel-sel inilah yang menyebabkan perbedaan sifat-

sifat dari berbagai jenis kayu. Potongan kayu secara melintang dapat dilihat 

pada Gambar 3 dibawah ini: 

Keterangan :  

A. Kulit luar 

B. Kulit dalam 

C. Kambium 

D. Kayu gubal 

E. Kayu teras (galih) 

F. Hati (puh) 

G. Jari-jari teras 

 Gambar 1. Potongan kayu melintang 

  (Sumber: Regis, 1999) 

 

Berikut penjelasan masing-masing detail potongan kayu melintang sebagai 

berikut: 

1. Kulit luar (outer bark), yang merupakan kulit mati, kering dan berfungsi 

sebagai pelindung bagian dalam kayu 

2. Kulit dalam (bast), kulit hidup, lunak basah, yang berfungsi mengangkut 

bahan makanan dari daun kebagian lain 

3. Kambium (cambium), berada disebelah dalam kulit dalam, berupa lapisan 

sangat tipis (tebalnya hanya berukuran mikroskopik). Bagian inilah yang 

memproduksi sel-sel kulit dan sel-sel kayu 
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4. Kayu gubal (sap wood), tebalnya bervariasi antara 1 - 20 cm tergantung 

jenis kayunya, berwarna keputih-putihan, berfungsi sebagai pengangkut 

air (berikut zat-zat) dari tanah ke daun. Untuk keperluan struktur umumnya 

kayu perlu diawetkan dengan memasukan bahan-bahan kimia kedalam 

lapisan kayu gubal ini 

5. Kayu teras atau galih (heart wood), lebih tebal dari kayu gubal yang tidak 

bekerja lagi. Kayu teras terjadi dari perubahan kayu gubal secara perlahan-

lahan. Kayu teras merupakan bagian utama pada struktur kayu yang 

biasanya lebih awet (terhadap serangan serangga, bubuk, jamur) dari pada 

kayu gubal 

6. Hati (puh) 

7. Jari-jari teras (Rays) yang menghubungkan berbagai bagian dari pohon 

untuk penyimpanan dan peralihan bahan makanan. 

H. Klasifikasi Kayu 

1. Perbedaan kayu mutu A, mutu B, dan mutu C 

Penggolongan kayu dapat ditinjau dari aspek fisik, mekanik dan 

keawetan. Secara fisik terdapat klasifikasi kayu lunak dan kayu keras. 

Kayu keras biasanya memiliki berat satuan (berat jenis) lebih tinggi dari 

kayu lunak.  Klasifikasi fisik lain adalah terkait dengan kelurusan dan 

mutu muka kayu. Berdasarkan Revisi Peraturan Konstruksi Kayu 

Indonesia mutu kayu dibagi kedalam tiga kelas, yaitu mutu A, mutu B dan 

Mutu C. Perbedaan mutu kayu ditentukan oleh kondisinya (banyaknya dan 

keadaan cacat-cacat kayu), yaitu mata kayu, wanvlak (cacat kayu akibat 
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terkelupasnya kulit kayu), miring arah serat, retak - retak dan keadaan 

kadar lengas kayu kering udara. 

Berikut cacat maksimum untuk setiap kelas mutu kayu pada Tabel 5 

dibawah ini: 

Tabel 5. Cacat maksimum untuk setiap kelas mutu kayu. 

Macam Cacat Kelas Mutu A Kelas Mutu B Kelas Mutu C 

Mata kayu 

terletak di muka 

lebar 

1/6 lebar kayu 1/4 lebar kayu 1/2 lebar kayu 

Mata kayu 

terletak di muka 

Sempit 

1/8 lebar kayu 1/6 lebar kayu 1/4 lebar kayu 

Retak 1/5 tebal kayu 1/6 tebal kayu 1/2 tebal kayu 

Pingul 
1/10 tebal dan 

lebar kayu 

1/6 tebal dan 

lebar kayu 

1/4 tebal dan 

lebar kayu 

Arah serat 1:13 1:09 1:06 

Saluran damar 

1/5 tebal kayu 

eksudasi tidak 

diperkenankan 

2/5 tebal kayu 1/2 tebal kayu 

Gubal Diperkenankan Diperkenankan Diperkenankan 

Lubang serangga 

Diperkenankan 

asal terpencar 

dan ukuran 

dibatasi dan 

tidak ada tanda-

tanda serangga 

hidup 

Diperkenankan 

asal terpencar 

dan ukuran 

dibatasi dan 

tidak ada 

tanda-tanda 

serangga hidup 

Diperkenankan 

asal terpencar 

dan ukuran 

dibatasi dan 

tidak ada 

tanda-tanda 

serangga hidup 

 

  



26 

 

 

Macam Cacat Kelas Mutu A Kelas Mutu B Kelas Mutu C 

Cacat lain 

(lapuk, hati 

rapuh, retak 

melintang) 

Tidak 

diperkenankan 

Tidak 

diperkenankan 

Tidak 

diperkenankan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RSNI RPPKI NI-5-2002 

2. Pengaruh kadar lengas kayu 

Terdapat tiga macam kadar lengas pada kayu, yaitu : kadar kayu 

basah (baru ditebang), kadar lengas kayu kering udara, dan kadar lengas 

kayu kering mutlak. Kayu basah mempunyai kadar lengas antara 40-200 

(%), semakin lama semakin kering hingga mencapai kadar lengas antara 

24-30 (%). Proses pengeringan pada kayu mengakibatkan adanya 

pengerutan, sehingga sel-sel kayu makin padat, dan menjadikan 

peningkatan kekuatan kayu.  

Dengan demikian turunnya kadar lengas kayu meningkatkan 

kekuatan kayu. Kayu sangat peka terhadap lembab udara, perubahan kadar 

lengas menyebabkan kayu mengembang dan menyusut dan berpengaruh 
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pada karakteristik kayu sifat-sifat fisik dan mekaniknya. Hal tersebut 

menyebabkan kekuatan kayu yang berbeda. 

I. Benda Uji 

1. Kayu Jati 

Kayu jati (Tectona grandis L.f) termasuk kelas kuat I-II dan kelas 

awet I-II dengan berat jenis berkisar 0,62 hingga 0,75. Tanaman jati 

merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak berkembang didaerah 

dengan musim kering agak panjang yaitu berkisar 3-6 bulan pertahun. Ciri 

fisiknya, dapat amati seperti warna kayu cokelat kuning hingga cokelat 

kemerahan, memiliki lingkaran tahunan. Selain itu, kayu jati memiliki ciri 

khusus yang unik yaitu permukaan kayu jati memiliki zat serupa minyak 

sehingga membuat kayu tampak indah. 

2. Kayu Bangkirai 

Kayu bangkirai (Shorealaevifolia endert) merupakan kayu yang 

memiliki kadar zat ekstraktif yang cukup tinggi sehingga memiliki sifat 

keawetan yang tinggi. Kayu bangkirai yang dikenal dalam masyarakat 

Indonesia memiliki nama antara lain Kalimantan : benua, benuas, 

enggelam, bangkirai (Balikpapan). Kayu ini memiliki kekuatan kelas I-II 

dan termasuk kelas awet I-II dengan berat jenis 0,62 sampai 0,91 

tergantung jenisnya (RPKKI NI-5-2002). Ciri fisiknya, dapat amati seperti 

warna kayu yang agak kemerah-merahan, serat kecil-kecil agak retak, 

keras, tidak ada lingkaran tahun, secara umum bobot lebih besar dan tidak 

punya inti. 
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3. Kayu Kamper 

Kayu kamper termasuk jenis kayu dengan kelas kuat I-II dan kelas awet 

II-III. Ciri fisiknya, dapat amati seperti warna kayu yang agak kemerah-

merahan, serat kayu halus, dan tidak mempunyai lingkar tahun. 

4. Kayu Kelapa 

Kayu kelapa merupakan salah satu anggota monocotyledone, dan 

masuk family palamae. Tanaman kelapa berasal dari daerah tropis dan 

banyak berkembang di daerah pesisir pantai. Menurut RPKKI NI-5-2002, 

Penempatan kelas kuat kayu kelapa tergantung dari berat jenis yang 

dimiliki yaitu berat jenis 0,37 hingga termasuk kelas kuat IV, berat jenis 

0,51 hingga 0,62 termasuk kelas kuat III, berat jenis 0,62 hingga 0,70 

termasuk kelas kuat II, dan berat jenis 0,70 hingga 1,20 termasuk kelas 

kuat I.  

Hal tersebut didasarkan pada parameter kekuatan tarik sejajar 

seratnya, dimana kelas kuatnya bisa berada pada kelas kuat I hingga IV. 

Untuk tingkat keawetan kayu kelapa berada pada kelas awet III-IV. Ciri 

fisiknya, dapat amati seperti warna kayu pada bagian pusat batang kelapa 

berwarna kekuningan, diantara kulit dan pusat berwarna coklat, sedangkan 

pada bagian tepi berwarna colat kemerahan. 

5. Kayu Sukun  

Kayu sukun (Artocarpus indicus I.f) merupakan jenis kayu 

dengan tingkat kadar air yang cukup tinggi. Kadar air segar kayu sukun 

dengan penyusutan bidang tangensial berkisar antara 76,61 % – 99,68 % 
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dengan rata – rata sebesar 86,72 %, sedangkan pada kondisi kering udara 

berkisar antara 16,25 % - 19,65 % dengan rata – rata sebesar 18,02 %. 

Kadar air segar kayu sukun dengan penyusutan bidang radial berkisar 

antara 76,65 % - 97,46 % dengan rata – rata sebesar 88,65 %, sedangkan 

kadar air kering udara berkisar antara 16,52 % - 19,18 % dengan rata – rata 

sebesar 17,76 %.  

Penempatan kelas kuat kayu sukun tergantung dari berat jenis 

yang dimiliki yaitu berat jenis kayu sukun kondisi segar adalah 0.39, 

kering udara sebesar 0.41, sedangkan pada kondisi kering oven adalah 

0.44. Berdasarkan klasifikasi berat jenis kayu menurut Soenardi (1976), 

maka kayu sukun tergolong kayu dengan berat jenis sedang (BJ 0.30 – 

0.40) dan termasuk kelas kuat III,IV, dan V. Untuk tingkat keawetan kayu 

sukun berada pada kelas awet IV-V. Ciri fisiknya dapat kita amati seperti 

warna kayu yang cerah, bertekstur agak kasar, serta berserat lurus berpadu. 

J. Pengujian Non Destruktif 

Pellerin (2002) menjelaskan pengujian non destruktif didefinisikan 

sebagai kegiatan mengidentifikasi sifat fisik dan mekanis suatu bahan tanpa 

merusak atau mengganggu produk akhir sehingga diperoleh informasi yang 

tepat teerhadap sifat dan kondisi bahan tersebut yang akan bermanfaat untuk 

menetukan keputusan akhir pemanfaatannya. 

Menurut Ross (1992) metode pengujian non destruktif kayu berbeda 

dengan pengujian terhadap bahan homogen yang isotropis seperti metal, glass, 

plastik dan keramik. Pada bahan tersebut pengujian nondestruktif digunakan 
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untuk menilai cacat yang muncul akibat dari diskontinuitas, rongga (voids), 

serta adanya pembesaran (inclusions) selama proses pembuatan yang dapat 

berpengaruh terhadap sifat fisis dan mekanis produknya. Pada kayu yang 

merupakan bahnan biologis yang tersusun secara heterogen, pengujian non 

destruktif digunakan untuk mengetahui ketidakteraturan yang muncul akibat 

faktor alami atau dipengaruhi lingkungan yang dapat mempengaruhi sifat fisis 

dan mekanis kayu.  

Perkembangan pengujian kayu secara non destruktif dari metode 

sederhana berupa pemeriksaan visual hingga ke metode dengan penggunaan 

peralatan canggih. Pengujian dengan menggunakan metode ultrasonik 

dianggap sebagai metode paling praktis. 

K. Jenis-jenis Pengujian Non Destruktif 

Menurut Falk et.al. (1990) metode evaluasi pengujian non destruktif dapat 

dilakukan berdasarkan pengukuran akustik, getaran, gelombang, dan beberapa 

cara lain, diuraikan dibawah ini: 

1. Metode evaluasi non destruktif berdasarkan pengukuran akustik 

Terdapat perbedaan istilah pada metode akustik yang digunakan 

pada pengujian non destruktif kayu. Beberapa nama seperti gelombang 

tegangan sonik (sonic stress wave), gelombang tegangan ultrasonik 

(ultrasonic stress wave), ultrasonik dan metode getar ultrasonik didasarkan 

pada teori perambatan gelombang akustik dan biasanya hanya berbeda 

pada mode dan frekuensi yang dibangkitkan. Metode ini menggunakan 

dua sensor untuk menentukan kecepatan gelombang, yang pertama disatu 
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tempat pada elemen yang digunakan untuk memulai pengatur waktu dan 

yang kedua pada tempat lain yang digunakan untuk menghentikan 

pengatur waktunya. 

2. Teknik kecepatan suara 

Teknik kecepatan suara berkaitan dengan penggunaan kecepatan 

gelombang tegangan sonik sebagai alat prediksi modulus elastisitas 

(MOE), modulus patah (MOR), dan parameter lainnya. Pengukuran 

kecepatan gelombang tegangan digunakan umtuk memprediksi sifat-sifat 

bahan pada berbagai produk kayu termasuk papan komposit struktural, 

serta digunakan untuk mendeteksi adanya pembusukan pada kayu. 

3. Teknik analisis bentuk gelombang 

Acousto-ultrasonic adalah teknologi yang menggabungkan 

analisis emisi akustik dari bentuk gelombang yang diterima dengan 

teknologi getar ultrasonik. Penelitian dengan teknik ini adalah 

menggunakan beberapa karakteristik bentuk gelombang untuk 

membedakan kayu yang mengalami pembusukan dengan yang tidak 

dibawah kondisi yang sama di laboratorium. Teknik pengujian ini juga 

dapat digunakan untuk mendeteksi mata kayu, busuk, arah orientasi serat, 

dan kadar air kayu. 

4. Metode evaluasi non destruktif berdasarkan pengukuran getaran 

Teknik getaran transversal digunakan untuk menilai sifat-sifat 

bahan dari elemen kayu dalam lenturan dan telah berkembang pada alat 

pemilahan. Metode ini terkait dengan perubahan mode dasar dan frekuensi 
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contoh uji kayu yang terkena jamur pembusuk dengan pengukuran 

karakteristik getaran contoh uji. Teknik analisis model ini juga digunakan 

untuk menentukan kekakuan dan kekuatan tiang kayu. Teknik ini 

memonitor frekuensi tiang dan menggunakan fakta bahwa tiang yang lebih 

kuat dan lebih kaku bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan tiang yang terdegradasi oleh busuk/lapuk. 

5. Metode evaluasi non destruktif menggunakan microwave, sinar x, laser, 

optik, dan digital image. 

Microwave digunakan untuk mendeteksi cacat-cacat pada produk 

kayu berdasarkan sensitifitas gelombang terhadap perubahan kerapatan 

dan arah serat. Laser digunakan untuk menentukan kerusakan internal 

pada kayu utamanya atau pada kayu bulat seperti log, tiang dan pancang. 

Cacat yang terdeteksi meliputi mata kayu, pecah, lubang serangga, dan 

adanya busuk/ lapuk. Beberapa sistem optik dikembangkan untuk 

penginderaan dan pencarian cacat permukaan pada permukaan kayu dalam 

penentuan proses pemilahan. 

Tanasoiu et al. (2002), mengenai metode pengujian non destruktif, 

teknik NDT yang digunakan dalam industri hasil hutan dapat digunakan untuk 

mengontrol dan mengevaluasi kualitas dan sifat-sifat kayu dan struktur yang 

terbuat dari kayu dan dapat diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut : 

(1) deteksi cacat, (2) penyortiran dan pemilahan produk struktural, dan (3) 

evaluasi elemen berkayu pada lokasi penggunaannya. 
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Beberapa metode yang digunakan untuk mengevaluasi produk-produk kayu 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan visual 

Metode ini merupakan metode paling sederhana dan dalam praktiknya 

bersifat sangat subjektif. Kemajuan pemeriksaan dengan metode ini yaitu 

dengan mendengarkan suara bergema yang dihasilkan akibat gaya ketuk 

dari palu dan mengkikis permukaan untuk menentukan dalamnya. 

2. Gelombang tegangan sonik 

Teknik pengujian dengan gelombang tegangan sonik berdasarkan fakta 

bahwa kecepatan suara dan atenuasi bergantung pada kekuatan dan 

kekakuan kayu. Berdasarkan teori tersebut, modulus elastisitas dinamis 

(Edin) dapat dihitung dari persamaan Edin = ρ . v2 dimana ρ adalah kerapatan 

kayu dan v adalah kecepatan gelombang tegangan. 

3. Gelombang tegangan ultrasonik 

Teknik NDT gelombang tegangan ultrasonik sama dalam 

beberapa cara dengan pendekatan gelombang sonik, kecuali bahwa 

ultrasonik bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi. Untuk kayu kisaran 

frekuensi yang paling baik adalah kisaran 20-500 kHz karena atenuasi 

yang tinggi pada kayu. Kecepatan akustik dan koefisien atenuasi akustik 

digunakan sebagai penaksir kekuatan dan peningkatan waktu lintas antara 

transmitter dan receiver dapat menunjukkan adanya cacat. Metode 

ultrasonik sangat populer dengan bahan yang homogen, tidak berpori, dan 

paling efektif untuk pembuatan pengawasan kualitas area delaminasi dari 
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struktur laminasi, karena kemampuan gelombang ultrasonik memusat 

dalam area yang kecil. 

Ultrasound dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan karakteristik 

kayu seperti kadar air dan arah serat. Sebagai contoh, Ultrasound sekitar 

tiga kali lebih cepat searah serat dibandingkan arah melintang pada kayu 

solid, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi cacat, termasuk 

perubahan pada arah serat. 

Beberapa metode NDT yang dapat digunakan untuk menentukan dan 

mengawasi kualitas kayu dan komposit kayu adalah metode defleksi, elektris, 

radiasi gamma atau isotop, radar dan sinar X. 

L. Jenis-jenis Gelombang 

Gelombang dapat dibagi menjadi empat jenis menurut penyebaran gelombang 

ketika permukaan benda elastis dibebani oleh beban dinamis ataupun beban 

bergetar, yaitu: 

1. Gelombang geser (gelombang transversal)  

Gelombang transversal merupakan gelombang yang mempunyai arah 

getaran yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Karena arah getarannya 

tegak lurus terhadap arah rambatnya, maka bentuk gelombang ini 

melengkung keatas dan melengkung kebawah, seperti gunung dan lembah. 

Gelombang transversal dapat dilihat pada gelombang air dan gelombang 

tali. Berikut ini merupakan ilustrasi dari gelombang transversal. 
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Gambar 2. Gelombang transversal 

(Sumber: Lutfi, 2013) 

 

2. Gelombang kompresi (gelombang longitudinal) 

Gelombang longitudinal merupakan gelombang dengan arah rambat dan 

getaran yang sama arahnya. Gerakan gelombang ini dari medium 

gelombang searah dengan propagasi gelombang. Salah satu contoh dari 

gelombang longitudinal adalah bunyi. Yang menjadi perantara pada 

gelombang bunyi adalah udara. Udara adalah medium yang secara 

bergantian merapat dan merengang karena adanya perpindahan tempat 

(pergeseran getaran) (berpindah tempat). Berikut ini merupakan ilustrasi 

dari gelombang longitudinal. 

 

Gambar 3. Gelombang longitudinal 

(Sumber: Reva, 2013) 
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3. Gelombang permukaan (gelombang Rayleigh) 

Gelombang Rayleigh adalah gelombang permukaan yang terjadi karena 

ada interferensi antara gelombang tekan dengan gelombang geser secara 

konstruktif dan merambat pada medium half space. Karakteristik dari 

gelombang Rayleigh adalah amplitudonya menurun bahkan berkurang 

secara eksponensial terhadap kedalaman di bawah permukaan. Gelombang 

ini pada umumnya memiliki frekuensi rendah dengan spektrum yang tidak 

tajam. Gelombang Rayleigh sangat baik digunakan untuk mengidentifikasi 

masalah struktur tanah. 

 
Gambar 4. Gelombang Rayleigh 

(Sumber: Diana, 2013) 

4. Gelombang Love 

Gelombang love termasuk kategori gelombang permukaan. 

Gelombang ini diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Augustus 

Edward Hough Love (1863-1940). Gelombang Love adalah gelombang 

yang tercepat dan dapat menggerakkan tanah dari samping ke samping. 

Berikut merupakan contoh gerakan gelombang Love. 
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Gambar 5. Gelombang Love 

(Sumber: Diana, 2013) 

Hubungan frekuensi f dan gelombang λ dari pergerakan 

penyebaran gelombang dengan kecepatan adalah: V = f.λ, frekuensi dalam 

satuan hertz atau putaran/detik dan panjang gelombang dalam satuan jarak 

misal (mm). Peningkatan frekuensi diiringi menurunnya panjang 

gelombang, dan demikian sebaliknya. Saat rambatan gelombang menjalar 

pada permukaan yang berbeda propertiesnya, sebagian energi gelombang 

akan tersebar dari lintasan awalnya.  

M. Pengujian Non Destruktif  Metode Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) 

 Gelombang adalah suatu simpangan yang membawa energi melalui 

tempat dalam suatu benda yang bergantung pada posisi dan waktu (Mc Intyre 

et al., 1991) sedangkan menurut Taranggono et al. (1994) gelombang adalah 

rambatan dari suatu getaran. Selain itu gelombang dapat dinyatakan sebagai 

perantara perpindahan energi. Berdasarkan zat antaranya, gelombang dibagi 

menjadi 2 yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. 

Gelombang elektromagnetik tidak  memerlukan medium atau zat antara dalam 

perambatannya sedangkan gelombang mekanik memerlukan medium atau zat 

antara dalam perambatannya. Contoh gelombang elektromagnetik antara lain 
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gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang TV dan sinar X. Sedangkan 

contoh gelombang mekanik antara lain gelombang tali,  gelombang pada 

permukaan air, gelombang pada pegas dan gelombang bunyi (akustik).   

 Medium gelombang bunyi dapat berupa zat padat, cair ataupun gas. 

Frekuensi gelombang bunyi yang dapat diterima telinga manusia berkisar 

antara 20 Hz sampai dengan 20 khz. Gelombang bunyi yang mempupyai 

frekuensi kurang dari 20 Hz disebut intrasonic atau infra bunyi, sedangkan 

gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 khz disebut ultrasonic atau 

ultra bunyi (Tranggono et al., 1994). 

Gelombang ultrasonik termasuk gelombang tegangan (stress wave). 

Stress wave merambat pada kecepatan suara yang melewati material dan 

dipantulkan dari perrnukaan luar, cacat internal dan batas antara material yang 

berdekatan. Metode yang paling sederhana dalam penggunaan  stress wave 

adalah waktu yang dibutuhkan stress wave untuk merambat pada jarak tcrtentu. 

Jika dimensi material diketahui, ukuran waktu stress wave dapat digunakan 

untuk menemukan cacat pada kayu dan produknya. Stress wave merambat 

lebih lambat melewati kayu busuk daripada kayu sehat, sehingga keadaan yang 

membatasi kayu dan produk kayu dapat diketahui melalui pengukuran waktu 

stress wave pada bagian yang masih mengalami pertumbuhan sepanjang kayu. 

Lokasi yang menunjukan waktu gelombang bunyi lebih lama adalah lokasi 

yang mengandung cacat (Kuklik dan Dolejs 1998, diacu dalam Malik et al. 

2002). 
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Untuk bidang teknik khususnya bagian kayu, gelombang ultrasonik 

dapat digunakan sebagai salah satu metode pengujian non destruktif (Non 

Destructive Testing) dalam menduga kualitas kayu yang didasarkan pada 

pengukuran kecepatan rambatan gelombang ultrasonik (Malik et al., 2002). 

Menurut Bucur (1995) pengukuran kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik dalam kayu (yang dianggap bahan orthotropik) memanfaatkan sifat 

elastis dan viscoelastis dari kayu. Parameter yang diukur adalah waktu 

perambatan gelombang ultrasonik yang kemudian dapat dihitung kecepatan 

perambatannya setelah jarak rambatan gelombangnya diketahui. 

Prinsip penggunaan metode ultrasonic pulse velocity berdasarkan 

pada kecepatan gelombang tekan yang melintasi sebuah benda yang tergantung 

pada elastic properties dan kepadatan bendanya. Menurut ASTM C597-02 

(2003) cara kerja ultrasonic pulse velocity (UPV) yaitu transducer pengirim 

(transmitter) mengirimkan gelombang dan ditangkap oleh transducer 

penerima (receiver) yang terletak sejauh L dari transmitter. Alat ultrasonic 

pulse velocity menampilkan besarnya waktu yang diperlukan oleh gelombang 

untuk melalui benda uji yang disebut travel time (Δt).  

Pengujian UPV dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu langsung 

(direct), tidak langsung (indirect), dan semi langsung (semi direct). Berikut ini 

adalah contoh gambar pelaksanaan pengujian UPV. 
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Gambar 6. Langsung (direct) 

(Sumber: Bungey, 1996) 

 

 
Gambar 7. Tidak langsung (indirect) 

(Sumber: Bungey, 1996) 

 

 
Gambar 8. Semi langsung (semi direct) 

(Sumber: Bungey, 1996) 

 

Dari ketiga pengujian di atas, metode direct adalah metode yang 

paling memuaskan dalam pengukuran kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik. Meskipun demikian keakuratan metode direct juga harus melihat 

keadaan fisik bahan. Metode semi direct terkadang dapat mengukur kecepatan 

gelombang dengan hasil yang memuaskan jika jarak antara transducer dan 

receiver tidak terlalu jauh. Metode ini digunakan untuk menghindari adanya 

tulangan dalam beton. Sedangkan metode indirect adalah metode yang paling 
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tidak memuaskan, karena sinyal yang diterima lebih rendah sebesar 3% dari 

pada metode direct. Dan juga pada metode ini sering terjadi error. 

Prinsip penggunaan metode Ultrasonic Pulse Velocity didasarkan 

pada kecepatan gelombang tekan yang melintasi sebuah benda yang tergantung 

pada elastic properties dan kepadatan bendanya. Menurut ASTM C597-02 

(2003); Cara kerja Ultrasonic Pulse Velocity (UPV) yaitu transducer pengirim 

(transmitter) mengirimkan gelombang dan ditangkap oleh transducer 

penerima (receiver) yang terletak sejauh L dari transmitter. Alat Ultrasonic 

Pulse Velocity menampilkan besarnya waktu yang diperlukan oleh gelombang 

untuk melalui beton yang disebut travel time (Δt). Dengan demikian kecepatan 

gelombang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

t

L
V


   ..........................................................................................................(3) 

Keterangan: 

V : kecepatan perambatan gelombang ultrasonik (km/s);  

L : panjang lintasan gelombang (m);  

Δt : travel time (s) 

Berikut disajikan skema cara alat kerja ultrasonic pulse velocity adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 9. Skema cara alat kerja UPV 

(Sumber: ASTM C597-02, 2003) 

N. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

Yunazwin (2014) dalam modul pembelajarannya Statistical Package 

For Social Sciences (SPSS) merupakan sebuah programe computer statistic 

yang berfungsi untuk membantu dalam proses data stastika secara tepat dan 

cepat serta menghasilkan beberapa output yang dikehendaki para pengambil 

keputusan. Metode  analisis penggunaannya : 

1. Metode Dependen 

Metode dependen ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan dua 

set variable. Maksud dari metode dependen adalah menentukan apakah 

variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara individual dan atau 

bersamaan. 

2. Metode Independen 

Set data yang ada tidak mungkin mengelompokkan kedalam 

variable bebas dan variable terikat, maka tujuan dari jenis set data seperti 

ini adalah mengidentifikasi bagaimanadan mengapa variable saling 
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berkaitan satu sama lainnya, metode statistic yang sesuai untuk 

menganalisis data set seperti ini disebut metode independent. Berikut 

adalah pengujian statik dalam penganilisis data : 

a. Analisis Stastik Inferent 

Analisis stastik inferent dapat dibedakan menjadi dua desain 

dasar penelitian, yaitu desain between-subject dan within subject. 

Dalam desain between subject sebagai contoh adalah oneway anova 

(analisis varians untuk satu variable independen), general linear 

model, independent sample t-test. Analisis within subject diantaranya 

adalah one sample t-test,paired sample t-test. 

b. Analisis statik non parametik 

Analisis stastik Non parametik dilakukan untuk sampel yang 

berdistribusi normal. Apabila persyaratan tidak dipenuhi, maka terjadi 

peyimpangan  dan analisis menajdi tidak valid. Syarat uji stastik non 

parametik lebih longgar, yaitu tidak berdasar berdistribusi sampel, 

sehingga uji ini sering disebut uji bebas berdistribusi.  

c. One way Anova ( Analisis varian untuk satu variable Independen) 

Analisis varian satu variabel independen digunakan untuk 

menentukan  apakah rata-rata dua data atau lebih kelompok berbeda 

secara nyata. Dalam kasus ini, analisis one-way anova digunakan 

untuk mengetahui apakah data hasil pengujian kecepatan rata-rata 

perambatan gelombang ultrasonik sama (homogen).  
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O. Penelitian Yang Relevan 

Manuhuwa (2007) meneliti tentang kadar air dan berat jenis pada 

posisi aksial dan radial kayu sukun (Arthocarpus communis, J.R dan G.Frest). 

pengambilan sampel dilakukan pada tiga letak aksial dalam batang yaitu bagian 

pangkal, tengah dan ujung batang bebas cabang serta pada tiga letak aksial 

dalam batang yaitu bagian dekat hati, tengah dan dekat kulit. Untuk engujian 

kadar air dan berat jenis dari masing-masing bagian pohon dibuat disk 

sepanjang 10 cm kemudian dibungkus dengan alumunium foil untuk 

menghindari penguapan. Hasil dari penelitian kadar air segar kering udara rata-

rata sebesar 16.32% dan 13.61%, sedangkan berat jenis segar kering udara dan 

kering tanur berturut-turut sebesar 0.54, 0.57 dan 0.61. 

Karlinasari L (2005) meneliti tentang pengujian kualitas kayu dan 

bambu secara non destruktif dengan metode gelombang ultrasonik. Penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dimensi terhadap kecepatan 

gelombang ultrasonik, serta sifat fisik, mekanik kayu dan bambu, dan 

hubungan antara MOEs dan MOEd dengan MOR. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari modofikasi 

dimensi penampang dengan panjang tetap terhadap nilai kecepatan gelombang 

ultrasonik. Dimensi penampang dengan panjang beragam menunjukkan 

kecenderungan nilai kecepatan gelombang semakin menurun. Hasil pengujian 

MOEd rata-rata lebih tinggi 30% dari nilai MOEs. Dari hasil perhitungan nilai 

rata-rata kecepatan gelombang pada kayu sengon sebesar 5709-5903 m/s, kayu 

rasamala sebesar 5146-6142 m/s, mangium sebesar   4929-6516 m/s, durian 
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5091 m/s, pinus (SW) 6856 m/s, kempas 6104 m/s dan bambu 6162 m/s. 

Kekuatan mekanis bambu untuk MOEd sebesar 197798 kg/cm 11017 kg/cm2, 

dan MOR sebesar 285 kg/cm2. 

Faqih (2011) di Indonesia meneliti tentang analisis homogenitas self 

compacting mortar menggunakan serat polypropylene berdasarkan kecepatan 

perambatan gelombang ultrasonik (UPVM). Hasil analisis dengan 

menggunakan one-way anova pada kecepatan perambatan gelombang 

ultrasonik menunjukkan bahwa nilai keempat sampel berbeda. Nilai Asymp Sig 

(2-tailed) (α < 0,05) yang berarti Ho ditolak. Sedangkan hasil analisis varians 

untuk mengetahui homogenitas beton didapatkan nilai Asymp Sig (2-tailed) (α 

> 0,05) yang berarti bahwa Ho diterima. Dengan adanya nilai varians yang 

sama, maka dapat dikatakan bahwa seluruh sampel beton berserat Self 

compacting mortar (SCM) adalah homogen. 

Marjuni (2016) di Indonesia meneliti tentang homogenitas pada 

material benda uji balok Dinding Sandwich Styrofoam (DSS) yang berpengaruh 

pada karakteristik seperti tingkat akurasi yang baik disaat pembacaan kecepatan 

gelombang ultrasonik UPV. Dari penilitian tersebut disimpulkan homogenitas 

Dinding Sandwich Styrofoam (DSS) ditinjau berdasarkan kecepatan gelombang 

ultrasonik diperoleh hasil analisis standar deviasi 0,0448 pada taraf signifikan 

0,05 yang menyatakan bahwa Dinding Sandwich Styrofoam (DSS) adalah 

homogen. 

 


