
SIFAT MEKANIK KAYU

• Angka rapat dan kekuatan tiap kayu tidak sama

• Kayu mempunyai 3 sumbu arah sumbu :
Sumbu axial (sejajar arah serat )
Sumbu radial ( menuju arah pusat )
Sumbu tangensial (menurut arah garis singgung



• Karena sifat mekanik kayu kearah tangensial dan radial tidak banyak bedanya, 
maka hanya dipakai 2 sumbu saja  yaitu :

– Sumbu axial (sejajar arah serat)

– Sumbu tangensial dan radial (Tegak lurus arah serat)

Berdasarkan gaya –gaya yang bekerja :
1. Kayu lebih kuat mendukung gaya tarik sejajar arah serat daripada menurut 

tegak lurus arah serat
2. Serat kayu lebih kuat mendukung tarikan daripada mendukung desakan 



3. Kayu lebih kuat mendukung gaya desak sejajar 
arah serat daripada menurut tegak lurus arah serat

4. 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



Anatomi Kayu

Sumber : Teknik Pengawetan Kayu, Ir Tikno lensufiie, M Pd



Struktur kapiler kayu

Sumber : Teknik Pengawetan Kayu, Ir Tikno lensufiie, M Pd



Arah sudut pemotongan

Sumber : Teknik Pengawetan Kayu, Ir Tikno lensufiie, M Pd



PENGARUH CARA DAN LAMANYA PEMBEBANAN

Kayu dapat dibebani dengan beberapa cara yaitu :
1. Dengan sekonyong-konyong seperti halnya pada tiang 

tumbuk ; jadi pembebanan itu terjadi dalam beberapa titik saja 
(pembebanan kejut)

2. Dalam jangka pendek ; pembebanan dilakukan dalam 
beberapa menit seperti halnya pada pengujian kekuatan kayu 
di dalam laboratorium

3. Dalam jangka sedang ; dimana kayu dibebani selama 
setahun atau lebih , misal pada pekerjaan perancah

4.  Dalam jangka panjang ; dimana kayu dibebani dalam waktu 
yang lama ; lebih dari 10 tahun seperti dalam bangunan biasa



GAYA GAYA TAMBAHAN 

• Gaya Tiup angin ( 5-10 menit ) 331/3 %

• Gaya karena gempa bumi 331/3 %

• Gaya beban salju 15 %
• Beban untuk 7 hari 25 %

• Beban orang untuk lantai 331/3 %

• Beban kejut ( impact load ) 100 %



JENIS-JENIS KAYU DI INDONESIA
 DAN 

TEGANGAN TEGANGAN IJIN

A. Cara penggolongan jenis-jenis kayu :
 Berdasarkan tingkat keawetan 

Daya tahan terhadap pengaruh perusakan rayap,serangga dan 
binatang lainnya, daya tahan terhadap pengaruh cuaca dsb

( tabel)
 Berdasarkan tingkat kekuatan 

Untukmenentukan 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

( tabel )



Tingkat keawetan kayu 

Tingkat 
(klas)

di tanah 
lembab

Tidak terlindung 
tetapi air air 

dicegah masuk

Tempat 
terlindung

Terlindung dan 
dipelihara

Kayu 
termakan 
rayap

Kayu termakan 
oleh beberapa 

serangga

I 8 tahun 20 tahun Tak terbatas Tak terbatas Tidak Tidak

II 5 tahun 15 tahun Tak terbatas Tak terbatas Tidak Tidak

III 3 tahun 10 tahun Lama Tak terbatas Agak cepat Tidak

IV Singkat 
sekali

Beberapa tahun 10 – 20 tahun Minimum 20 
tahun

Cepat sekali Tidak 
berbahaya

V Singkat 
sekali

Singkat sekali Singkat Mximum 20 
tahun

Cepat sekali Cepat sekali



Kondisi kelembaban kayu

-8%



Tingkat Kekuatan kayu

Tingkat (klas) I II III IV V

•Kuat lentur 
(Kg/ Cm2)

1000 725 500 360 Kurang dari 360

•Kuat desak 
(Kg/ Cm2)

750 425 300 215 Kurang dari 215

•Berat Jenis 0,9 0,6 0,4 0,3 Kurang dari 0,3



Berdasarkan Tingkat pemakaian 

 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 dsb)

 Tingkat III : Untuk Keperluan konstruksi-konstruksi berat 
terlindung

( kayu puspa, kamfer, kruing )

 Tingkat IV : Untuk keperluan Konstruksi ringan yang terlindung. 

( Meranti, suren, jeungjing )

 Tingkat V : Untuk keperluan pekerjaan sementara



TEGANGAN IZIN
Menurut PPKI pasal 3 kayu dibedakan dalam 2 mutu : Mutu A dan mutu 
B, Kayu 
Kayu dengan Mutu A:

Tegangan Izin Kg/ Cm2 Klas kuat Jati

I II III IV

σ lt
150 100 75 50 130

σ ds sejajar = σ tr sejajar 130 85 60 45 110

σ ds  sejajar
40 25 15 10 30

τ  sejajar
20 12 8 5 15

Untuk Kayu mutu B dikurangi 25 %, atau dikalikan faktor 0,75



Tegangan-tegangan tersebut diatas harus digandakan 
dengan :

1. Faktor 2/3 
untuk Konstruksi yang selalu terendam air, dan untuk 
konstruksi yang tidak terlindung dan kemungkinan besar kadar 
lengas kayu akan selalu tinggi ( misalnya di dalam terowongan 
dsb)

2. Faktor 5/6
Untuk Konstruksi yang tidak terlindung, tetapi kayu itu dapat 
mengering dengan cepat ( misalnya untuk jembatan , perancah 
dsb)

3. Faktor 5/4
– Untuk bagian –bagian kosntruksi yang tegangannya 

diakibatkan oleh beban tetap dan tekanan angin
– Untuk bagian bagian konstruksi yang tegangannya 

diakibatkan oleh beban tetap dan beban tidak tetap



Apabila faktor keadaan disebut β  dan faktor pengaruh 
sifat beban disebut γ  maka :

δ r = β .γ .σ n

Dimana σ n menurut tabel tegangan izin

Contoh :

Sebuah konstruksi kuda-kuda menahan gaya-gaya akibat 
beban tetap dan tekanan angin. Kuda-kuda tsb dipasang untuk 
jangka waktu yang lama, kayu yang digunakan kayu kruing 

Ditanyakan δ r –nya untuk desak dan tarik



Jawab : 

Kayu kruing termasuk kelas kuat II, maka :
∀ σ ds sejajar = σ tr sejajar =  85 Kg/ cm2

∀ β  = 1   ;  γ   = 5/4

δ r = 1.5/4.85

   =   106 Kg/Cm2



MODULUS ELASTIS
Untuk Keperluan menghitung Lenturan suatu balok dan batang tertekuk diperlukan modulus elastis ( E) sejajar arah serat 

Kelas kuat kayu E ( Kg/ Cm2)

I 125.000

II 100.000

III 80.000

IV 60.000



SAMBUNGAN KAYU

Sambungan kayu digolongkan dalam 3 golongan al:

1.Sambungan desak

2.Sambungan Tarik

3.Sambungan momen

Alat alat sambungan dapat digolongkan dalam beberapa hal :

1.Paku, baut, skrup kayu dsb

2.Pasak – pasak kayu keras dan sebagainya. 

3.Alat-alat sambung modern ( modern timber     

   connectors) 

4.Perekat



Berdasarkan cara pembebanan alat-alat sambung 
dapat digolongkan :

a.Dibebani geseran misal : perekat, baut, paku, pasak 
kayu

b.Dibebani bengkokan atau lenturan mis : baut, paku,  
   pasak

c.Dibebani jungkitan ,misal ; pasak

d.Dibebani desakan misal kokot cincin belah dsb



1. Sambungan dengan baut tanpa mur
a. Sambungan Tampang satu 

P P

½ P½ P

 ℓ t max = P max  
                     

               ℓ.δ

             P max

                 d      
       

Cara  menentukan kuat desak

Bila sebatang kayu diberi 
lubang dan didalamnya 
dimasukkan  baut,dan baut 
didesak dengan gaya P maka 
di sekeliling lubang timbul 
tegangan yang merata akibat 
gaya P =P/ ℓ



• Baut dipandang sebagai elastis 
sampai nilai suatu momen yang 
tertentu 

• Setelah nilai maksimal tercapai 
maka sesaran semakin besar 
tanpa penambahan momen = 
Tegangan luncur / tegangan 
luncur kayu = tegangan 
maksimum untuk kayu   

• Didalam sambungan tampang 
satu ada 2 kemungkinan  :
 Baut cukup kaku dan tidak ikut 

membengkok
 Baut ikut membengkok

T
eg

an
g a

n

Regangan

L



b. Sambungan Tampang dua

Sering dipakai plat sambung kayu yang 
sama besarnya di kedua belah sisi.

Kemungkinan yang akan terjadi :
 Baut tidak membengkok sama sekali
 Baut membengkok di bagian Tengah, tetapi tidak 

membengkok di bagian tepi
 Baut membengkok Tengah dan tepi



2. Sambungan dengan baut dan mur 

  Pada bagian tepi luar terjadi momen  karena 
seakan- akan terdapat  jepitan 

tegangan

L
G

ay
a

I

II
I = sambungan baut tanpa mur

II = Sambungan baut dengan   

       mur

Kekuatan sambungan dengan baut 
dipengaruhi oleh :

1. Daya dukung baut terhadap 
lenturan 

2. Geseran  yang tergantung pada 
gaya tarik ( gaya normal) yang 
timbul pada baut itu

3. Kekuatan kayu



Kekuatan sambungan dengan baut dipengaruhi oleh tiga faktor 
Adalah :

1. Daya dukung baut itu sendiri terhadap lenturan

2. Geseran pada sambungan dan geseran ini tergantung 

    daripada gaya terik ( gaya normal) yang timbul dalam baut itu

3. Kekuatan kayu

Besarnya gaya tarik dalam baut akan sebanding dengan 
besarnya gaya P yang diderita oleh batang kayu. 

Sesaran yang besar               Makin besar gaya tarik yang timbul 



a.Sambungan Tampang satu

•Karena adanya jepitan di tepi luar, maka sambungan 
menjadi lebih kaku 

•Pada seluruh lubang pada baut , desakan pada kayu 
akan merata

•Gaya tarik pada baut menimbulkan pelekatan yang 
kuat antara batang kayu yang disambung 
→memperbesar gaya geser 



b. Sambungan Tampang dua

• Apabila baut cukup kaku , yaitu dari 
kelangsingan kecil maka kayunakan 
mencapai tegangan luncurnya lebih dahulu

• Gaya gesr yang timbul adalah pada 
sambungan antara batang asli dan plat 
sambung

• Dalampelaksanaan alat sambung harus 
disertai dengan cincin tutup ukuran ≥3,5 d dan 
tebalnya ≥ 4 mm



Didalam PKKI dicantumkan pula 
syarat-syarat Sbb :
1. Alat sambung Baut harus dibuat dari bajaSt 37 atau dari 

besi yang mempunyai kekuatan paling sedikit seperti St 37
2. Lubang baut harus dibuat secukupnya saja dan 

kelonggaran harus 1,5 mm 
3. Garis tengah baut harus 10 mm (3/8”),sedang untuk 

sambungan sambungan baik tampang satu maupun 
tampang dua, dengan tebal kayu lebih besar daripada 8 
Cm, harus dipakai baut dengan garis tengah ½ “ 

4. Baut harus disertai cincin tutup yang tebalnya 0,3 d dan 5 
mm dengan garis tengah 3d, atau jika mempunyai bentuk 
persegi empat lebarnya 3d,dimana d = garis tengah baut
Jika bautnya hanya sebagai sekat maka tebal cincin tutup 
dapat diambil 0,2d dan maksimum 4 Cm  



5. Apabila pada sambungan baut salah satu 
batangnya dari besi (baja) atau pada sambungan 
tampang dua dimana plat-platnya dari besi (baja) 
maka Nilai P tersebut dapat dinaikkan sampai 25 
%

6. Apabila baut tersebut dipergunakan pada 
konstruksi yang tidak terlindung maka di dalam 
perhitungan kekuatannya harus dikalikan dengan 
angka 5/6 dan apabila dipergunakan pada 
konstruksi yang selalu basah maka harus dikalikan 
dengan 2/3 

7. Jika gaya yang didukungnya itu diakibatkan oleh 
beban sementara maka kekuatan sambungan 
dapat dinaiikan dengan angka 25 %



Jarak Antar Baut

A. Arah gaya sejajar dengan arah serat kayu
Jarak minimum:
• Antara sumbu baut dan ujung kayu ( kayu muka) 

yang dibebani  : …. …………...7d dan ≥ 10 Cm
• Antara sumbu baut dan ujung kayu ( kayu muka) 

yang tidak dibebani :……………………….3,5 d
• Antara sumbu baut dan sumbu baut dalam arah 

gaya  : ………………………………………. 6d
• Antara sumbu baut dan sumbu baut dalam arah 

tegak lurus gaya : …………………………..3 d
• Jarak Antara baut dengan tepi kayu : …….2d



B. Arah gaya tegak lurus arah serat

 Jarak minimum:
• Antara sumbu baut  dengan tepi kayu yang 

dibebani : ……………………….     5 d
•  Antara sumbu baut  dengan sumbu baut dalam 

arah gaya …………………………. 5 d
• Antara sumbu baut  dan tepi kayu yang tidak 

dibebani : …………………………..2 d
• Antara sumbu baut dalam arah tegak lurus 

gaya : ………………………………………3 d 



C. Arah gaya membentuk sudut α (0º < α < 90º) 
dengan arah serat kayu
 Jarak minimum:

• Antara sumbu baut  dan tepi kayu yang dibebani dalam 
arah gaya ,ditentukan dengan menginterpolasi lurus 
diantara harga; 5 d dan 6 d
( tetap harus dipenuhi jarak minimum antara sumbu baut 
dan tepi kayu yan g dibebani ….2d)

• Antara sumbu baut dan sumbnu baut dalam arah gaya 
ditentukan dengan interpolasi lurus diantara harga : 
………………………………….......    5 d dan 6 d

• Antara sumbu baut dan tepi kayu yang tidak dibebani: 
…………………………………………………2 d

• Antara baris baut dan baris baut dalam arah gaya : 
………………………………………………….3 d



PAKU
Paku dibuat dari baja yang mempunyai σ ds = 6000 – 8000 Kg/ Cm2 dan σ lt.max 8000-

12.000 Kg /cm2

Kebaikan –kebaikan konstrusksi kayu dengan paku :

•  Harga paku yang murah
• Konstruksinya menjadi kaku ( jadi lebih baik ), karena sesaran-sesaran di dalam 

sambungan hanya kecil
•  Tidak diperlukan tenaga ahli, cukup dikerjakan oleh pekerja biasa 
•  Alat - alat yang digunakan sederhana
• Pekerjaan dapat dikerjakan dengan cepat

• Pelemahan kayu karena paku-paku itu kecil

Sambungan paku pada dasarnya serupa dengan sambungan baut tanpa mur.

Pemindahan gaya dapat berlangsung lebih baik daripada dengan baut tanpa mur



Jenis-Jenis Paku
• Paku tampang bulat

banyak dipergunakan di Indonesia

tidak untuk mendukung gaya ( untuk perabot rumah 
tangga, jendela pintu dsb )

• Paku tampang segitiga
• Paku tampang persegi

Banyak digunakan di eropa terutama pada 
konstrusi pendukung



• Paku alur spiral (spirally grooved nail)

Dipakai untuk keperluan istimewa, terutama bila diperlukan 
kuat cabutnya, mempunyai dukungan gesek yang besar

• Paku alur lurus ( longitudinally grooved nail )

Banyak dipakai di benua eropa terutama sebagai alat 
sambung pada konstruksi dukung

• Paku sisik (barbed nail)

dipakai untuk keperluan khusus



Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam 
menggunakan sambungan kayu :

•Kekuatan paku tidak dipengaruhi oleh 
besarnya sudut penyimpangan antara arah 
gaya dan arah serat

•Jika paku dipergunakan pada konstruksi yang 
selalu basah atau kadarlengasnya kayu selalu 
tinggi,maka kekuatan paku harus dikalikan 
dengan angka 2/3. dan jika dipergunakan pada 
konstruksi yang tidak terlindung, maka kekuatan 
paku harus dikalikan dengan angka 5/6



• Jika beban yang didukung bersifat sementara 
(termasuk akibat beban angin) maka kekuatan 
sambungan dapat dinaikkan dengan 25%

• Apabila dalam satu baris terdapat lebih dari 10 
batang paku maka kekuatan paku harus dikurangi 
dengan 10%, dan jika lebih dari 20 batang harus 
dikurangi dengan 20%

• Pada sambungan dengan paku ,paling sedikit haris 
digunakan 4 batang paku



• Panjang paku minimum baik untuk sambungan tampang satu 
maupun tampang dua harus memenuhi beberapa syarat

• Apabila ada banyak kemungkinan, bahwa paku akan 
berkarat, maka henmdaknya dipakai paku yang disepuh seng 
atau cadmium

• Ujung paku yang keluar dari sambungan sebaiknya 
dibengkokkan telengkungn gak lurus arah serat

• Jika sesuatu konstruksi dengan paku berbentuk lengkung, 
maka jari-jari lengkunganya paling kecil harus 400 l, jika 
adalah tebal papan kayu yang dipergunakan dalam konstruksi 
tersebut



• Jarak paku minimum harus memenuhi syarat-
syarat  sebagai berikut :
 Dalam arah gaya : 

12 d untuk tepi kayu yang dibebani

5 d   untuk tepi kayu yang tidak dibebani

10 d  untuk jarak antara baris-baris paku
 Dalam arah tegak lurus arah gaya :

5 d untuk jarak sampai tepi kayu

5 d  untuk jarak antara baris-baris paku



No Tebal kayu
 b 

(mm)

Diameter paku 
d=- (1/10 mm) Panjang 

paku
 l  (mm)

Kelangsi
ngan 
λ = b/d

l/b Kekuatan 1 paku tampang satu (Kg)

BD kayu = 
0,3 g/ cm2

σkd  = 75 
kg/cm2

BD kayu = 
0,3 g/cm2

σkd  = 100  
kg/cm2

BD kayu = 
0,5 g/cm2

σkd  = 125  
kg/cm2

BD kayu = 
0,6 g/cm2

σkd  = 150 
kg/cm2

1 20 28/51 (2”     BWG 12)
31/63 (21/2” BWG 11)
34/76 (3”     BWG 10)

7,2
6,5
5,9

2,5
3,2
3,8

20
23
25

27
31
34

34
38
42

41
46
51

2 25 31/63 (21/2”  BWG 11)
34/76 (3”     BWG 10)
38/89  (3”      BWG 9)

8,1
7,4
6,6

2,5
3,0
3,6

24
32
35

33
40
47

42
50
59

50
60
70

3 30 34/76 (3”     BWG 10)
38/89  (3”      BWG 9)
42/102 ( 4”    BWG 8)

8,8
7,9
6,5

2,5
3,9
3,4

30
38
47

40
50
63

50
63
78

60
75
94

4 35 38/89  (3”      BWG 9)
42/102 ( 4”    BWG 8)

9,2
8,3

2,5
2,9

38
46

50
61

63
77

75
92

5 40 42/102 ( 4”    BWG 8)
52/114  (41/2 “BWG 6)

9,5
7,6

2,5
2,9

46
70

61
94

77
118

92
142

Beban yang diiijinkan Per Paku



Contoh soal :

Sebuah batang kayu durian berukuran 10/14 sebesar S = 6000 Kg. Konstruksi 
terlindung dan beban permanen 

Diminta menyambung dengan paku!

Jawab :

Sebagai plat sambung diambil 2 x 4/14. dari daftar (tabel beban yng diijinkan) diambil 
paku 4” BWG 8 dan BJ 0,4 terdapat P = 61 Kg.

Jadi n = 6000/61 = 99 ( β = γ = 1 ).

Kita pakai 4 baris paku dengan jarak 2,8 Cm, maka setiap baris terdiri dari 99 : (2x4) = 13

Karena pada sebuah baris terdapat 13 > 10 batang, maka P untuk setiap paku dikurangi 
dengan 10% .  Jadi P = 0,90 . 61 = 55 Kg dan n= 6000/55= 109

Dipakai 4 baris masing-masing 14 batang

Catatan:

Sebetulnya dapat dipakai 5 baris, yang memerlukan tinggi balok 6 x 5d = 30. 0,42= 12,6

12,6 <14 Cm.  Tetapi kita pakai 4 baris saja, berhubung paku kita pukulkan dari kedua sisi 
dan jika kita ambil 5 baris, maka kemungkinan akan timbul ujung-ujung paku dari sisi 
yang satu akan tertumbuk pada ujung paku dari sisi lainnya



• Gambar :

• 6                                                13 x 5 cm                                                   6          6         5

                                                                          14

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                    4        10            4

           +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +             +    +
           +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +             +    +
           +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +             +    +  2,8

6 T6 T
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