
 1 / 9 
 

KONSTRUKSI KAYU: GREEN MATERIAL UNTUK DAERAH GEMPA 
 

Ali Awaludin, Ph.D 

Laboratorium Teknik Struktur 

Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada 

ali.awaludin@ugm.ac.id 

 

Intisari 

Tidak hanya sebagai salah satu bahan konstruksi yang dapat diperbaharui, kayu juga sangat 

cocok untuk digunakan sebagai bahan konstruksi di wilayah rawan gempa. Tulisan ini mencoba 

membahas kedua aspek tersebut: material yang ramah lingkungan dan superior terhadap 

pembebanan gempa. 

 

I. Pendahuluan 

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim ekstrim yang dirasakan oleh masyarakat 

dunia saat ini adalah peningkatan jumlah carbon di atmosfer yang sangat tinggi dalam lima puluh 

tahun terakhir ini. Peningkatan ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah perusakan 

dan perubahan kawasan hutan untuk lahan pertanian atau guna pemenuhan kebutuhan 

perumahan bagi penduduk dunia yang terus dan terus bertambah. Di Indonesia, diperkirakan 

sekitar 800 ribu unit rumah harus dibangun setiap tahunnya. Penyediaan perumahan dengan 

memanfaatkan material rendah emisi dapat mengurangi beban terhadap lingkungan, dan kayu 

merupakan salah satu dari sedikit bahan konstruksi ramah lingkungan yang saat ini ada. 

Bangunan ramah lingkungan atau populer dengan nama green buildings mensyaratkan 

rendahnya beban (environmental impact) terhadap lingkungan sekitarnya. Kayu sangat tepat 

untuk dianggap sebagai bahan konstruksi ramah lingkungan karena jumlah emisi karbon pada 

saat memproduksi 1 m3 kayu sangatlah kecil yaitu 15 kg. Sedangkan untuk bahan konstruksi 

lainnya seperti beton atau baja atau alumunium, jumlah emisi karbonya adalah berturut-turut 

sebesar 120 kg, 5320 kg dan 22000 kg untuk setiap 1 m3 (FWPRDC, 1997). 

Kayu diperoleh dari batang pohon. Untuk tumbuhnya pohon memerlukan CO2 yang diambil 

dari atmosfer pada saat proses fotosintesis. CO2 yang diambil kemudian diuruaikan menjadi O2 

yang dilepas dan dihirup oleh mahkluk hidup, sedangkan karbon disimpan untuk pertumbuhan 

pohon (diikat dalam batang pohon). Selama batang pohon tersebut termanfaatkan misalnya 

sebagai bahan konstruksi atau furnitur, maka karbon tersebut akan tetap tersimpan dalam 

material kayu (tidak terlepas kembali ke atmosfer). Berdasarkan pola tumbuh pohon, penyerapan 

CO2 ini bergerak dengan laju exponensial pada saat pohon masih muda, lalu menjadi asimtotik 

saat dewasa (tua). Pohon yang sudah dewasa (tua) memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang 
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rendah sehingga pohon dewasa dapat ditebang untuk kemudian digantikan dengan pohon baru 

yang akan menyerap CO2 di atmosfer lebih banyak lagi. 

Beberapa keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan menggunakan kayu sebagai 

bahan konstruksi adalah: 1) Rasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi sehingga konstruksi kayu 

sangat cocok untuk daerah rawan gempa seperti Indonesia; 2) Dapat terurai sempurna secara 

alami (fully bio-degradable) sehingga tidak ada istilah limbah; dan 3) Meningkatkan kenyamanan 

(temperature ruangan) sehingga dapat mengurangi penggunaan air-conditioner, hemat energi. 

Tabel 1 menunjukkan rasio kekuatan kayu dan kepadatan kayu terhadap bahan beton dan baja 

(Awaludin, 2011a) 

 

Tabel 1. Rasio kekuatan kayu terhadap beton dan baja 

 Kerapatan (KN/m3) Kuat Tekan (MPa) Kuat Tarik (MPa) Rasio 

(a) (b) (c) (b)/(a) (c)/(a)

Kayu Keruing 7,4 30 28 4,1 3,8 

Beton normal 24 24 -- 1,0 -- 

Baja normal 78,5 -- 240 -- 3,1 

 

Apabila dibandingkan dari sisi kekuatannya saja, maka kekuatan tekan kayu Keruing hanya sedikit 

lebih tinggi dari pada beton normal, dan kekuatan tarik kayu Keruing jauh lebih kecil bila 

dibandingkan dengan kuat tarik Baja. Namun demikian, konstruksi di wilayah rawan gempa, berat 

atau masa dari konstruksi juga berkorelasi linier terhadap gaya (lateral) inertial yang diderita oleh 

konstruksi. Oleh karena, rasio kekuatan-terhadap-berat akan lebih tepat untuk diperbandingkan 

dari pada nilai kekuatan saja dan nilai rasio ini untuk material kayu sangat memuaskan. 

Sekitar dua per tiga dari total kayu perdagangan Indonesia termasuk pada kelompok dengan 

tingkat keawetan rendah. Sehingga pengawetan kayu menjadi satu hal yang sangat disyaratkan 

agar kebutuhan kayu bisa lebih dikendalikan. Berikut ini adalah hal-hal sederhana yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan keawetan kayu adalah: 1) Menggunakan kayu pada konstruksi 

terlidung - Menempatkan konstruksi kayu tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau sumber 

kelembaban, karena fluktuasi perubahan kadar air dapat mempercepat proses penurunan 

kekuatan kayu oleh jamur pembusuk; 2) Pengeringan hingga mencapi kadar air kesetimbangan 

(15% sd 18%) - Pengeringan yang dilakukan selain meningkatkan ketahanan terhadap jamur 

juga akan menyebabkan kekuatan kayu menjadi maksimal. Perubahan kadar air kayu di bawah 

titik jenuh serat (umumnya 30%) menyebabkan sifat-sifat mekanik kayu meningkat. Pengeringan 

dapat dilakukan misalnya dengan energi sinar matahari. 3) Penggunaan kayu diutamakan pada 

bagian teras (heartwood) - Kayu pada bagian teras telah mengalami perubahan baik fisik 

(peningkatan nilai kepadatan) dan kimia (perubahan dari sap menjadi ekstraktif). Kayu teras 
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memiliki kandungan sap yang sangat sedikit sehingga serangga perusak atau jamur pembusuk 

tidak menyukai karena terbatasnya persedian makanan. 

Dari total 180 juta ha luas hutan, 21% sudah hilang, 25% rusak berat, 23% masih terjaga. 

Kondisi tersebut masih terus dipersulit dengan tidak seimbangnya antara laju deforestasi dengan 

laju re-forestasi akibat tingginya kebutuhan akan kayu. Oleh karena itu, produk kayu yang berasal 

dari hutan non-hutan alam atau lebih dikenal hutan rakyat perlu ditingkatkan jumlah vegetasi 

maupun lingkup pemanfaatannya. Dari sekian jenis kayu hutan rakyat yang ada, makalah ini 

hanya akan membahas tentang kayu Sengon (Paraserianthes falcataria) khususnya produk LVL 

kayu Sengon. 

 

II. Panel kayu Struktural dari LVL Paraserianthes falcataria 

Salah satu produk kayu yang saat ini berkembang pesat di banyak tempat di dunia adalah 

kayu laminasi (Glulam) dan turunannya seperti X-lam, OSB (oriented strand board), PSL (parallel 

strand board), dan LVL (laminated veneer lumber). LVL diperoleh dengan cara merekatkan pada 

arah yang sama vinir-vinir kayu yang memiliki ketebalan 2,5 mm sampai dengan 4,8 mm dengan 

bahan perekat phenol-resorcinol dan pada tekanan tertentu. Sebelum proses perekatan, terlebih 

dahulu papan-papan kayu dikeringkan hingga nilai kandungan air di bawah 15%. Karena 

rendahnya kandungan air pada papan kayu, maka struktur kayu laminasi memiliki kestabilan 

ukuran (dimension stability) yang lebih baik bila dibandingkan dengan kayu masif non-laminasi. 

Pada konstruksi rumah kayu tahan gempa terdapat dua jenis sistem pengaku lateral yang 

sering dijumpai yaitu batang diagonal (bracing) dan dinding penahan geser (structural walls or 

panels). Contoh rumah kayu yang menggunakan batang kayu diagonal sebagai sistem perkuatan 

gempanya adalah rumah tradisional di Kepulauan Nias. Kekakuan lateral rumah tradisional 

tersebut bertambah dengan adanya aksi diafragma sistim lantainya, yang menghubungkan 

elemen kolom secara 3D (Awaludin dkk., 2010). Untuk konstruksi rumah kayu yang ringan (light 

frame timber construction), maka sistem penahan geser panel kayu struktural merupakan bagian 

dari konstruksi yang sangat efektif menahan gaya lateral seperti gempa. Penutup panel tersebut 

umumnya terbuat dari bahan plywood atau OSB (oriented strand board) yang disambungkan ke 

rangka kayu dengan alat sambung mekanik seperti paku atau sekrup. 

Gambar 1 menunjukkan contoh sebuah panel kayu yang terdiri dari bahan penutup panel 

(misalnya plywood) dihubungkan ke rangka kayu dengan alat sambung mekanik (paku atau 

sekrup). Panel kayu tersebut menerima gaya lateral R sehingga terdeformasi sebesar n. Prediksi 

hubungan antara gaya dan deformasi lateral panel dapat diperoleh berdasarkan konsep 

keseimbangan energi dan secara lengkap disampaikan oleh Tuomi dkk (1978) dan McCutcheon 

(1985). 

Hubungan antara gaya R dan deformasi lateral panel n adalah non-linier, maka energi luar 
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(E) didefiniskan sebagai berikut: 

d
∆

                                                                                                                                                                  1  

Hubungan antara p dan  dari hasil pengujian plywood-rangka kayu dengan alat sambung 

mekanik (paku atau sekrup) juga non-linear sehingga energi dalam (I) dinyatakan sebagai 

berikut: 

d
δ

                                                                                                                                                                      2  

Gaya lateral R dapat dihitung dengan anggapan bahwa energi luar (E) sama dengan energi dalam 

(I) sebagaimana dirumuskan pada persamaan berikut: 

d
d∆

d
d∆

d
δ

                                                                                                                                        3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model panel beserta deformasinya akibat gaya lateral 

 

Pada persamaan (3) simbol penjumlahan,  diperlukan untuk menjumlahkan energi dalam yang 

disumbangkan oleh masing-masing alat sambung mekanik yang ada pada panel. Apabila p pada 

Persamaan 3 yang merupakan fungsi  dinyatakan dalam fungsi yang dapat diintegralkan, maka 

gaya lateral R dapat diketahui (Awaludin, 2011a). Gambar 2 menunjukkan p- hasil pengujian 

menggunakan LVL Paraserianthes falcataria dengan satu alat sambung paku CN 50 (panjang 50 

mm dan diameter 2,8 mm). Pada Gambar 2 terlihat bahwa sambungan LVL-rangka kayu 

berperilaku sangat daktail sehingga dapat memberikan luasan resapan energi gempa yang besar. 
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Pembebanan siklik pada bagian awal menunjukkan perilaku degradasi stiffness sambungan yang 

disebabkan oleh kerusakan serat kayu disekitar alat sambung paku dan deformasi lentur in-elastik 

paku. Luasan yang dilingkupi oleh satu siklus menunjukkan jumlah resapan energi (hysteretic 

damping) dan dapat dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh nilai equivalent viscous damping 

ratio. 

 

 

 

Gambar 2. Kurva beban-slip sambungan panel LVL menggunakan paku CN 50 

 

III. Damping Friksi (frictional damping) pada Konstruksi Kayu Tradisional 

Konstruksi rumah tradisional seperti Omo Hada di Kepulauan Nias atau Joglo di Yogyakarta 

menggunakan sistim sambungan mortise-tenon, tanpa alat sambung metal. Pada sistim 

sambungan tersebut energi gempa diresapkan melalui mekanisme gesekan antara (permukaan) 

komponen kayu. Prinsip damping friksi dapat diteliti dengan pengujian model konstruksi log 

diatas meja getar (shaking table) seperti pada Gambar 3a. Pada konstruksi log tersebut, gaya 

lateral dilawan dengan friski atau gesekan antar lapis log. Percobaan dilakukan dengan cara 

memberikan input getaran sinusoidal pada konstruksi log dan kemudian diamati slip antar lapis 

log (Awaludin dkk, 2009). Konstruksi log tersebut memiliki ukuran 1,2 m x 0,6 m dan tinggi 0,75 

m serta beban merata 10 kN pada bagian atas. Getaran sinusoidal di-inputkan dengan nilai 

amplitude (peak ground acceleration, PGA) yang terus ditingkatkan hingga slip antar lapis log 

terjadi. Gambar 3b menunjukkan contoh hasil pengujian (percepatan vs. waktu) dimana input 

sinusoidal dengan nilai PGA sebesar 0,22g menyebabkan tiga lapis log yang berdekatan bergerak 
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dengan percepatan yang berbeda-beda, sebagai indikasi terjadinya slip antar lapis. 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Model konstruksi log (a) dan hasil pengukuran percepatan pada tiga lapis log yang 

berdekatan saat PGA input sinusoidal bernilai 0,22g (b) 

 

Peningkatan ketahanan friksi konstruksi log pada Gambar 3a dapat ditingkatkan dengan dua 

cara: 1) menghubungkan dua lapis log yang berdekatan dengan pasak kayu atau 2) seperti cara 

yang pertama ditambah dengan menghubungkan semua lapis log secara vertikal dengan baut 
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besi yang dikencangkan dengan tangan dikedua ujungnya (Gambar 4). Cara yang pertama dan 

kedua berturut-turut menyebabkan slip antar lapis log terjadi pad PGA sebesar 0,34g dan 0,53g. 

  

 
Gambar 4. Model konstruksi log dengan peningkatan perilaku friksi (pasak kayu dan baut vertikal) 

 

Mekanisme damping friksi juga terjadi pada sambungan kayu dengan pelat penyambung 

besi seperti pada Gambar 5. Untuk lebih memperjelas efek friksi pada perilaku hysteretic damping 

sambungan, maka alat sambung baut sengaja dikencangkan dengan gaya pre-tension sebesar 0 

kN, 5 kN, 10 kN atau 15 kN pada masing-masing baut (Awaludin dkk, 2011b). Pengujian 

sambungan dilakukan dengan mengukur gaya momen yang bekerja dan rotasi sambungan. Hasil 

selengkapnya untuk ke-empat nilai gaya pre-tension disajikan pada Gambar 6 dimana luasan loop 

meningkat seiring dengan meningkatnya nilai pre-tension. Tahanan momen pada rotasi nol 

meningkat proporsional dengan magnitude gaya pre-tension yang diberikan. Hysteretic damping 

sambungan dengan gaya pre-tension dapat diperoleh dengan menjumlahkan hysteretic damping 

sambungan gaya pretension nol dengan frictional damping (berbentuk persegi) yang diakibatkan 

oleh gaya friksi. 

 

Wooden dowel

Tightened vertical 
through bolt



 8 / 9 
 

 

Gambar 5. Model sambungan momen dengan pelat penyambung besi 

 

 

Gambar 6. Kurva momen-rotasi sambungan untuk berbagai nilai gaya pre-tension 
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IV. Penutup 

Kegiatan penanaman pohon dan pemanfaatan pohon tua untuk konstruksi kayu dapat 

diartikan sebagai upaya positif untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer yang disinyalir sebagai 

penyebab terjadinya perubahan iklim. Bila dibandingkan dengan material konstruksi lainnya, kayu 

dapat terurai sempurna secara alami dan diproduksi dengan mesin-mesin rendah emisi sehingga 

apabila semua proses ini berjalan maka kayu merupakan bahan konstruksi ramah lingkungan 

(green construction material). Konstruksi kayu juga sangat cocok untuk wilayah gempa seperti 

sebagian besar wilayah di negara kita karena kayu memiliki nilai rasio kekuatan-terhadap-berat 

yang lebih rendah dari pada beton normal atau baja normal sehingga gaya inertial akibat gempa 

jauh lebih kecil. 
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