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3. PEMBENANAN 
Pembebanan pada suatu bahan 

bangunan akan menimbulkan reaksi perlawan 
dari bahan tersebut untuk mengimbangi gaya 
luar yang mcnyebabk.an perubahan bentuk 

2. BAHAN 
Bahan yang di gunakan adalah balok dari 
kayu damar laut kayu kelas kuat 

Modulus kenyal (E) kayu sejajar serat 
-125.000 kg/cm. 
g (Beratjenis kayu kering udare)= 0.98 
Untuk luas pennukaan digunakan beotuk 
trapesium dan trapesium terbalik. 
Untuk perletakan di gunakan jepit bebas. 
Pengujian perbandingan lendutan antara 
luas pennukaan berbentuk trapesium dan 
pennukaan trapesium tcrbalik. 

I, PENDAHULUAN 
Kayu adalah suatu bahan konstruksi 

yang di dapatkan dari tumbuhan dalam 
Alam.Karena itu tidak hanya merupakan 
salah satu bahan konstruksi pertama, jauh 
sebelum ilmu pengetahuan, khusus 
matematika memperlengkap klta dengan 
suatu teori untuk merencanakan konstruksi 
maka teknik penggunaan kayu sebagai bahan 
konstruksi pada jaman yang lampau 
didasarkan hanya atas pengalaman dan 
instusi. Sekarang kita mak.lum bahwa ilmu 
teknik kayu konstruksi (Timber Engineering), 
yang di mulai perkembangannya dari mulai 
abad ke-20, telah dan masih terus mengalami 
transisi dari suatu bidang pengetahuan 
pertukangan kayu tradisional ke suatu ilmu 
pengetahuan berdasarkan perhitngan 
matcmatis yang sudah lama di pergunakan 
pada kontruksi-konstruksi baja dan 
beton.(lr.K.H.Felix Yap.1965). Kayu sebagai 
salah satu bahan bangunan mcmiliki 
karastcristik: yang spesifik dibanding bahan 
lainnya seperti baja dan beton. Kekuatan 
Balok Kayu Dengan Penampang Pennukaan 

Key word: strength wood beams, trapezoidal cross section 

Berbentuk trapesium dan trapesium terbalik 
adalah agar penggunaan kayu pada konstruksi 
bangunan dapat di pergunakan sebagai mana 
fungsi utamanya dan dapat memikul beban 
yang paling maksimal di suatu konstruksi. 

Standardization of timber sizes in Indonesian trading led to the selection of dimensional 
lumber in timber construction is limited. Construction which receives load I vibration , such as 
wooden bridge requires a large timber dimensions . To overcome this problem in the planning 
of timber construction using wood dimensional forms which have compressive strength and 
tensile strength for a construction maximal fimctioning , then it is necessary to wear forms a 
trapezoid -shaped block of wood to be able to withstand the pressure from the outside so that the 
load maximum power of the beam experiencing more than the usual planning on wood 
construcuon . 

In this study tested the strength of the wood beams wilh trapezoida cross-section and 
inverted trapezoidal cross section turns produce that form of inverted trapezoidal cross 
section is more power.fa! than the trapezoidal cross-section and more robust than the 
rectangular cross section. By having the same shape, the same volume, the same span 
length, the same elasticity, the same pedestal, and of course the same vollage as well 
with the size of the beam Bl x 82 x H ( JO x 15 x 15) and as perbandigan made form 
rectangular size Bx H ( 12.5 x 15) with the same span length. 

ABSTRACT 

Tiurma ElilJI S.ngi, ST• MT 
Dosen Prodi Teknilc Sipil, Univenitas HKBP Nommensen 

email :Sarogih_ 27@yahoo.com 
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3.2 Tegangan Tekan 
Seperti halnya batang di bebani tarikan, 

maka batang yang di bebani desakan akan 
menimbulkan tegangan normal pada 
sembarang irisan penampang. Dalam gambar 
3.2.1 dilukiskan suatu batang prismatic di 

Pada suatu tampang sembarang dengan 
luas penampang A akan mengalami tegangan 
nonnal merata yang sama besar dan scarab. 
Tcgangan ini disebut tegangan tarik unaksial 
seperti di tunjukkan pada persamaan 

p 
atr=A 

Bila panjang batang adalah L dengan 
luas penampang A ( gambar 3.1.lb), maka 
menurut percobean hooke yang pertama 
dinyatakan bahwa perubahan panjang (6) ini 
tergantung dari besamya gaya (P), panjang 
batang semula {L), luas penampang {A) dan 
modulus kenyal bahan (E). Pemyataan 
tersebut didapatkan dari : 

6=PL AE 
Hasil kali E dan A dikenal sebagai 

kekakuan aksial {axial rigidly). 

Gbr 3.1.1.Batang prismatic di bebani tarik 
sentris 

3.1 Tegangan Tarik 
Batang prismatic yang di bebani gaya 

tarik P dimana garis kerja gaya berimpi 
dengan titik berat penampang disebut batang 
mengalami gaya tarik sentris terlihat pada 
gambar3.l.l. 

dan terlentur, batas kenyal Pcini kira-kira 65 
% hingga 75 % dari tegangan patah. Modulus 
elastisitas menurut arah sejajar serat, baik 
untuk tarik dan tekan maupun lenturan boleh 
dianggap sama karena perbedaannya hanya 
kecil saja. Dalam ha! ini, besar E ditunjukk:an 
oleh tg 1:11 , yaitu sudut antara sumbu 
horizontal dengan kurva bagian lurus. 

Seperti pada terlihat pada gambar 3.1 
hampir tidak ada batas kcnyal P yang nyata 
untuk batang tertarik. Untuk batang tcrdcsak 

Gbr 3.1. Diagram Tcgangan Rcgangan untuk 
pembebanan tarik, lentur dan desak 

Faktor keamanan ini diberikan agar 
bahan yang di desain berada dalamkeadaan 
elastis (kenyal), dimana penetapan tegangan 
izin tentu saja masih berada dalam keadaan 
kcnyal. Hal ini juga di harapkan dapat 
mencegah deformasi.-deformasi pennanen 
bila beban di kenakan secara berulang 
ulang.Untuk pembebanan lentur pada balok 
kayu, deformasi berupa retak-retak dimulai 
pada serat terdesak (pada pembebanan 
mendekati kenmtuban ). Retak-retak ini 
kadang-kadang tidak terlihat dengan meta, 
tetapi dapat dipastikan bahwa garis netral 
akan semakin naik ke atas, sehingga timbul 
pula retak-retak pada bagian tertarik dan 
selanjutnya bahan mengalami kerusakan dan 
akhirnya patah. K.ayu lebih kuat mendukung 
lenturan dari pada desakan, tetapi lcbih kecil 
dari tarikan. Hal ini dapat di lihat pada 
gambar 3.1 yang menunjukkan diagram 
tegangan regangan untuk pembebanan tarik, 
lentur dan desak. 

n "" ~ n = fa.ktor kcamanan 

atau deformasi. Hal ini perlu sekali 
diperlihatkan dalam semua desain konstruksi 
adalah daya tahan atau kapasitas obyek yang 
didesain tersebut uotuk menyangga beban 
.Kemampuan untuk menahan beban luar itu 
disebut sebagai kekuatan (strength). 
Kekuatan sebenamya dari struktur dengan 
bahan tertentu haruslah melebihi kekuatan 
yang di butuhkan (diijinkan ), disebut faktor 
keamanan (falctor of safety) atau n, yang di 
berikan oleb : 
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Dari buku PKKI 1961 daftar II di dapat: 
Mutu kelas A O'tt = 193,8 kg/cm2; 

faktor bentuk trapesium : 1.4 

4. Perhitugan Kekuatan Pada Balok Kayu 

a ei angan entur nm 
KelasKuat I II III IV 

Oumax > 1.100 725- 500- 360- 
(Kg/cm") 1.100 725 500 

0u(Kg!cm2) 150 100 75 50 

Faktor 7,33 7,25- 6,67- 7,20- 
Aman II 9,73 IO 

T bet 3 3 1 T 

Untuk perencanaan praktis dalam 
pembebanan momen lentur pada balok kayu, 
PKKI NI - 05 1961 memberikan ketentuan 
pengambilan tegangan-tegangan ijin seperti 
di berikan dalam tabel 3 .3 .1 

Gbr.3.3.l Balok terlentur dan tegangan 
lentur 

Pada serat sejauh y dari bidang netral terdapat 
0 = C.y, C konstanta. Menurut Hooke, 

Oberbanding lurus deogan E , 0 juga harus 
berbanding lurus deogan y ; yang di kenal 
sebagai hubungan navier, yaitu O = k.y 

Tegangan-tegangan ini menghasilkan 
momen dalam sebagai resultan yang besarnya 
sama dengan momen luar pada tampang. 
Karna gaya normal luar tidak ada pada 
tampang maka tegangan-tegangan tadi tidak 
menghasilkan gaya normal sebagai resultan. 
Tegangan lentur dinyatakan sebagai 

M.y o=- 
1 

I = momen inersia tampang terhadap 
garis netral. 

,I L 
II 

3.2.1 Tegangan Lentur 
Balok melentur di sebabkan oleh 

momen, dimana pada momen positif tepi 
bawah memanjang dan tepi atas memendek, 
sehingga pada tepi bawah akan terdapat 
tegangan tarik dan pada tepi atas tegangan 
tekan. Diantara kedua tepi tersebut serat-serat 
yang tidak berubah panjangnya atau bebas 
tegangan. Bidangnya yang mengandung serat 
demikian di sebut bidang netral atau garis 
potong antara bidang netral dan sesuatu 
tampang disebut garis netral tampang. 
Dianggap bahwa bidang momen terletak 
dalam bidang yang mengandung sumbu 
inersia pusat utama pada ujung ( sumbu y ) 
yang berdiri vertikal, sehingga bidang momen 
juga berdiri vertikal. Menurut bemoulli 
tampang yang semula rata setelah melentur 
(berputar sudut) tetap tinggal rata. Perubahan 
panjang berbanding lurus dengan jaraknya 
sampai bidang netral. 

p 
O'ds= 

A 
Pengujian beban desak pada bahan 

kayu juga dilakukan seperti halnyabahan 
bahan lain untuk memperoleh hubungan 
prilaku bahan dan pembebanan tersebut. 
Perlawanan serat kayu terhadap beban desak 
berbeda dalam arah serat sejajar dan tegak 
lurus arah serat. Kekuatan desakan sejajar 
serat lebih kuat 1,2 kali dari desakan tegak 
lurus arah serat yang di dapat di tulis sebagai: 

(>~/ = 1,2 (>~ 

Gbr 3 .2.1 Batang prismatic di bebani desak 
aksial 

cr~:={--~-~--:i;---~ 
--- ~-------~i ~-~----¥ --- 

bebani desakan aksial P. Dimana pada irisan 
m-n yang tegak lurus sumbu batang akan 
timbul tegangan normal unaksial. 
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{_[/ 

~ 

2,5 • 11 • 
2: 

x =-. t 
3 
2: 

y =-.a 
3 

=bxh 
x =7 5 cm2 ' y =7,5 cm2 

Mutu kelas A Ott = 170 kg/cm2 15 
b1+b2 1 • ·1 

Atot ee 2 .h OJ 

0] ...... 
\ 

3.6.1 
=-- P.L3 

Maka dengan demikian kita dapat 

menghitung lendutan ( !1 ), sebagai berikut : 

M » F. Ott= - w 

M=P.L » 

Maka: 

yb 
=-- w I total 

15-.2 is 2 I Total= 11 + 12 + l3 + A2 (7 - -:-J + A3 (7--) + 
3 3 

= ( A1.y1)+CA2.y2)+(A3.y3) 4.2 Untuk Bentuk TrapesiumTerbalik 
A total Dari buku PK.KI 1961 daftar Il di dapat : Y rata-rata 

2,5 H- 

.11. 2,5 

=7,5 cm 

01 
-7,5an 0] At =bxh x 

y 

1 
A2 =-.a.h 

2 

1 
y =-.h 

3 

l 
A3 =- .a .h 

2 

1 
y =-.h 

3 

bJ.+b,i: 
A tot = . h z 
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DAFTAR PUST AKA 

trapesium lebih kuat di banding bentuk 
penampang trapesium terbalik. 2,5 

5.KESIMPULAN 
1. Secara teori bentuk penampang persegi 

panjang adalah yang paling kuat, tetapi 
untuk praktek persegi panjang yang paling 
lemah karena kuat tarik kayu lebih besar 
dari pada kuat tekan. 

2.Menurut survey yang dilapangan yang 
dipakai adalah bentuk penampang persegi 
panjang dan temyata tidak lebih kuat dari 
trapesium. 

3.Untuk bentuk penampang trapesium dan 
penampang trapesium terbalik, secara teori 
memiliki lendutan yang sama. Tetapi untuk 
dilapangan temyata penampang berbentuk 

Maka dengan demikian kita dapat 
menghitung lendutan, sebagai berikut 

P.L3 A=- 
3.E.t 

Maka dengan demikian kita dapat 
mengetahui secara teori bahwa kekuatan 
balok kayu dengan berbentuk trapesium dan 
trapesium terbalik, dan sebagai perbandingan 
untuk luas yang sama dengan volume yang 
sama penguji juga membuat balok berbentuk 
persegi panjang untuk sebagai perbandingan 
bahwa bentuk, volume, dan untuk kualitas 
bahan balok kayu yang sama. 

M=P.L 
M 

Maka : F • <ltt = - » w 

w 
MenentukanTahanan Momen 

I 
yb 

( A1.y1)+(A2.y2)+(A3.yl) =--------------------- y rata-rata 

{0 
A3=A2 
Maka di dapat : 
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