
KAYU

1. Pendahuluan

Sejalan  dengan  pembangunan  prasarana  fisik  yang  terus 

menerus  dilaksanakan,  pengkajian  dan  penelitian  masalah  bahan 

bangunan masih terus  dilakukan. Oleh karena itu masih selalu dicari dan 

diusahakan  pemakaian  jenis  bahan  bangunan  dan  model  struktur 

yang  ekonomis,  mudah  diperoleh,  mudah  pengerjaannya, 

mencukupi kebutuhan/kekuatan struktur dengan biaya yang relatif murah.

Kayu merupakan salah satu bahan bangunan yang banyak dijumpai, 

sering  dipakai dan relatif mudah untuk mendapatkannya. Berat jenis kayu 

lebih ringan bila dibanding baja ataupun beton, selain itu kayu juga mudah 

dalam pengerjaannya. Ditinjau dari segi struktur, kayu cukup baik dalam 

menahan  gaya  tarik,  tekan  dan  lentur.  Ditinjau  dari  segi  arsitektur, 

bangunan  kayu  mempunyai  nilai  estetika  yang  tinggi.  Sebagai  bahan 

bangunan yang dapat dibudidayakan (‘’renewable’’), kayu menjadi bahan 

bangunan yang relatiif ekonomis.

Pada pembangunan prasarana fisik, kayu sebagai unsur bahan bangunan 

turut memegang peranan penting. Salah satu usaha yang dapat dilakukan 

untuk  menghemat  penggunaan  kayu  sebagai  bahan  bangunan  dan 

mengatasi  keterbatasan  ukuran  kayu  yang  ada  di  pasaran,  maka 

dilakukan kombinasi antara kayu dan beton dalam satu kesatuan struktur 

komposit.

Penggunaan kayu tidak hanya untuk di darat, tetapi juga di laut yaitu 
berupa  kapal  kayu,  dermaga,  tiang  pancang  dan  lainnya.  Kayu  yang 
digunakan  tersebut  tidak  luput  dari  serangan  penggerek  di  laut.  Jenis 
penggerek  ini  sangat  banyak,  pada  umumnya  dibedakan  menjadi  dua 
golongan besar yaitu  Mollusca  dan  Crustacea.  Penyebaran binatang ini 
sangat  luas,  hampir  ada  di  seluruh  perairan,  di  daerah  tropis  dapat 
dijumpai sepanjang tahun. Seran2gan yang terjadi berupa lubang gerek 
pada bagian kapal,  dermaga atau tiang  pancang yang terendam air, 
sehingga  sangat  merugikan  dan  berbahaya  bila  terkena  gelombang. 
Penelitian telah dilakukan terhadap 200 jenis kayu yang direndam di laut 
selama 6 bulan, diuji ketahanannya terhadap penggerek di laut. Hasilnya 



menunjukkan bahwa kelas ketahanan kayu dapat dinilai melalui tingkat 
serangan penggerek terhadap kayu. Berdasarkan penelitian ini, kelas awet 
kayu terhadap  penggerek  di  laut  dapat  dibedakan  menjadi  5  macam 
mutu  kayu  yaitu  kelas  I  (sangat  tahan),  kelas  II  (tahan),  kelas  III 
(sedang), kelas IV (buruk) dan kelas V (sangat buruk).  Dari  200 jenis 
kayu yang diteliti tersebut, 2,5% termasuk kelas I, 5% kelas II, 13% kelas 
III, 25% kelas IV, dan 54,5% kelas V.

2. Pengertian Kayu

Kayu merupakan hasil hutan dari sumber kekayaan alam, merupakan 

bahan mentah yang mudah diproses untuk dijadikan barang sesuai dengan 

kemajuan teknologi.  Kayu  memiliki  beberapa sifat  sekaligus,  yang tidak 

dapat ditiru oleh bahan-bahan lain.  Pengetian kayu disini ialah sesuatu 

bahan,  yang  diperoleh  dari  hasil  pemungutan  pohon-pohon  di  hutan, 

yang  merupakan  bagian  dari  pohon  tersebut,  setelah  diperhitungkan 

bagian-bagian mana yang lebih banyak dapat dimanfaatkan untuk sesuatu 

tujuan  penggunaan.  Baik  berbentuk  kayu  pertukangan,  kayu  industri 

maupun kayu bakar. Kayu adalah bahan yang kita dapatkan dari tumbuh-

tumbuhan (pohon-pohonan/trees) dan termasuk vegetasi alam.

Kayu adalah bahan yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan (pohon-

pohonan/trees)  dan termasuk vegetasi  alam. Kayu mempunyai  4 unsur 

esensial  bagi  manusia  antara  lain:

1. Selulosa, unsur ini merupakan komponen terbesar pada kayu, meliputi 

70  %  berat  kayu.



2.  Lignin,  merupakan komponen pembentuk kayu yang meliputi  18% - 

28%  dari  berat  kayu.  Komponentersebut  berfungsi  sebagai  pengikat 

satuan  srtukturil  kayu  dan  memberikan  sifat  keteguhan  kepada  kayu.

3. Bahan-bahan ekstrasi, komponen ini yang memberikan sifat pada kayu, 

seperti : bau, warna, rasa, dan keawetan. Selain itu, karena adanya bahan 

ekstrasi ini, maka kayu bisa didapatkan hasil yang lain misalnya: tannin, 

zat  warna,  minyak,  getah,  lemah,  malam,  dan  lain  sebagainya.

4.  Mineral  pembentuk  abu,  komponen ini  tertinggal  setelah  lignin  dan 

selulosa terbakar habis. Banyaknya komponen ini 0.2% - 1% dari berat 

kayu.

3. Fungsi Kayu

a. Untuk Konstruksi Berat

- Konstruksi Struktur jembatan kayu

Sebelum  abad  20,  kayu  menjadi  bahan  bangunan  utama 
bahkan sebagai  bahan  struktur  jalan  kereta  dan  jembatan. 
Jembatan  terdiri  dari struktur  bawah  dan  struktur  atas.  Struktur 
bawah  terdiri  dari  abutment,  tiang dan  struktur  lain  untuk 
menyangga struktur atas yang terdiri dari balok jembatan dan lantai 
jembatan.

Bentuk  penyusun  struktur  dapat  berupa  kayu  gelondong/log, 
kayu gergajian,  hingga  kayu  laminasi  atau  kayu  buatan  lainnya. 
Hingga produk glulam tersebar, ketersediaan ukuran kayu menjadi 
kendala penyelenggaraan  kayu  untuk  jembatam.  Kalaupun  ada, 



jembatan kayu merupakan jembatan sementara dengan umur pakai 
dibawah 10 tahun.

Struktur  kayu  laminasi  telah  membantu  kapabilitas 
bentangan struktur  yang  diperlukan  untuk  jembatan.  Gelegar 
laminasi ukuran 0.60 m x 1.80 m mampu mendukung suatu sistem 
deck laminasi hingga bentangan 12 m – 30 m bahkan lebih. Balok 
laminasi dapat membentuk suatu deck/ lantai jembatan yang solid 
dan  jika  dirangkai  dengan  batang  tarik  pengekang dapat 
membentuk  suatu  deck  laminasi  bertegangan  tarik.  Kayu 
laminasi lengkung  dapat  dipakai  untuk  memproduksi  beragam 
jembatan yang indah.

b. Komponen Bangunan
Spesifikasi ukuran balok untuk rangka  dinding, kusen pintu 

kayu, kusen jendela kayu, daun pintu kayu dan daun jendela kayu 

untuk bangunan rumah dan gedung seperti pada Tabel 3, 4 dan 

5.

Tabel  3.  Ukuran  penampang  balok  untuk  rangka  dinding 

yang biasa digunakan

Balok Ukuran penampang (cm)
Untuk bantalan 6/8, 8/8, 8/10, 10/10, 10/12, 12/12

http://www.crayonpedia.org/mw/Berkas:Tsb83.j


Untuk dinding 8/12, 10/12, 10/14, 12/14, 12/16
Kuda-kuda 8/8, 8/10, 10/10, 10/12, 12/12, 12/14
Tiang 8/8, 10/10, 12/12
Palang 6/8, 8/8, 8/10, 10/10, 10/12, 12/12

Sumber : SK SNIS – 1990. Departemen PU

Sampai saat ini konstruksi kayu masih banyak dilakukan oleh 
tukang yang umumnya tidak mengikuti perhitungan konstruksi. Di 
Indonesia sendiri baru pada akhir tahun 50-an (1957), perhitungan 
mengenai  konstruksi  kayu  mendapat  perhatian  yaitu  setelah 
dicantumkannya konstruksi kayu sebagai mata kuliah di perguruan 
tinggi dan itupun tidak populer (Tular, 1981).

Tabel 4. Ukuran kayu terpilih untuk kusen

Kusen Ukuran 
6 6 6 6 8 8 8 1

Pintu 1
06 6 6 6 8 8 8 1

Jendela 1
0Sumber : SK SNIS – 1990. Departemen PU

Tabel 5. Ukuran daun pintu dan daun jendela untuk rumah 

sederhana

Daun Tebal  jadi
(mm)

Lebar 
rangka

Lebar 
daun

Tingg
i 

33 68,  80, 720
Pintu 35 150,  180, 

200
820 1960

30 528
Jende
la

35 60,  80, 
100, 120

820 1120
Sumber : SK SNIS – 1990. Departemen PU
Dalam beberapa hal ukuran tersebut sangat sulit diperoleh di 

pasaran,  hal  ini  karena  untuk  memperoleh  ukuran  yang  sesuai 
standard  dan  persyaratan  perhitungan  gaya,  maka  diperlukan 
ketelitian  yang  tinggi  sejak  saat  penggergajian  yang 
memperhitungkan adanya kadar air dan penyusutan arah. Selain itu 
kayu  yang  digergaji  yang  umumnya  berasal  dari  hutan  rakyat, 
berdiameter kecil dengan mutu batang yang kurang bagus (bengkok 
dan porsi gubalnya tinggi).



4. Penampang Kayu Bulat

Pernahkah anda mendengar bahwa dengan melihat garis 
yang melingkar pada bagian penampang kayu bulat (gelondong) 
kita bisa memperkirakan umur pohon tersebut? Apabila anda 
mendengar jawaban 'Ya', itu adalah benar. Dari bagian penampang 
kayu kita bisa memperkirakan umur kayu tersebut. namun sebelum 
kita bahas hal tersebut, sebaiknya kita pelajari beberapa detail 
bagian penampang kayu.

1. Pith (hati kayu) : menjadi bagian paling lunak pada kayu tetapi 
sangat kecil ukurannya dibanding  diameter kayu. bagian ini harus 
selalu dihindari dan dibuang.

2. Heartwood (kayu teras): bagian utama kayu yang dibutuhkan. 
Keras, berwarna gelap dan lebih berat. Proporsinya juga paling 
besar (m3). Detail penjelasan ada di sini.

3. Sapwood (kayu gubal): berada pada lapisan luar, berwarna lebih 
terang dan lebih mudah menyusut.

4. Cambium layer (lapisan kambium): lapisan yang berisi zat-zat 
makanan untuk perkembangan pohon.

5. Bast : pengirim makanan untuk diolah oleh daun melalui 
fotosintesis.

6. Bark (kulit pohon): melindungi batang pohon.

7. Annular ring (lingkaran tahun): garis-garis yang melingkar pada 
pohon yang menunjukkan umur pohon. Lingkaran terbentuk setiap 
tahun berdasarkan musim di mana pohon itu tumbuh.

8. Spring growth: lapisan yang terbentuk pada waktu musim gugur. 
Biasanya lebih tipis karena pada musim ini pertumbuhan pohon 

http://tentangkayu.blogspot.com/2007/12/kayu-teras-dan-kayu-gubal.html


lebih lambat.

9. Autumn growth: lapisan yang terbentuk di waktu musim semi. 
memiliki ketebalan lebih karena pohon tumbuh lebih cepat ketika 
musim ini dengan adanya proses pengolahan makanan untuk pohon 
yang lebih banyak.

10. Medularry rays: garis yang melintang dari pusat kayu hingga 
bagian luar sebagai media penyimpan makanan bagi pohon. bagian 
ini bisa menjadi dekorasi ketika kita melakukan pemotongan kayu 
bulat secara radial.

5. Keuntungan  dan  Kerugian  Penggunaan  Kayu  untuk 

Konstruksi

A. Keuntungan

• Berkekuatan tinggi dengan berat jenis rendah,
• Tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik,
• Mudah  didapatkan  dan  relative  murah.  Mudah  didapatkan 

khususnya  di  Indonesia  dan  harganya  pun  relative  murah 
dibandingkan dengan beton atau baja.

• Pada  kayu  kering  memiliki  daya  hantar  panas  dan  listrik  yang 
rendah, sehingga sangat baik untuk patisi,

• Memiliki sisi keindahan yang khas, dan seni yang tinggi,
• Mudah Dikerjakan,
• Tahan terhadap Gempa, karena struktur kayu tidak sekaku struktur 

beton  dan  relative  ringan  dimana  besarnya  gaya  gempa  yang 
bekerja  pada  suatu  bangunan  dipengaruhi  oleh  berat  sendiri 
bangunan tersebut,

• Mudah  diganti  dalam  jangka  waktu  yang  singkat  atau  tidak 
membutuhkan waktu yang lama bila dibandingkan dengan bahan 
bangunan lain seperti beton atau baja apabila ada perbaikan.

http://panggungsandiwara.co.cc/wp-content/uploads/2010/11/Kayu.jpg


• Mampu menahan gaya tarik, tekan (desak) serta lentur.
• Hasil  Bongkaran  atau  sisa  pemakaian  masih  mempunyai  nilai 

ekonomis.

B. Kerugian

• Rentan terhadap bahaya kebakaran,  dikarenakan sifat  kayu yang 
mudah terbakar. Berbeda dengan beton atau baja yang masih ada 
toleransi temperature panas, sedangkan kayu tidak ada toleransi.

• Mudah diserang rayap, serangga dan sejenis pengrusak kayu yang 
lainnya,

• Pemuaian dan susut yang relative besar. Pemuaian serta susut yang 
besar  akan terjadi  pada kayu yang masih  dalam keadaan basah 
atau yang baru ditebang sehingga kayu yang baru ditebang harus 
dikeringkan  sampai  kering  mati  barulah  dugunakan  untuk 
menghindari pemuaian serta susut yang lebih besar.

• Pembebanan  untuk  jangka  panjang  lendutannya  sangat  besar, 
Balok  kayu  yang  sudah  lama  dibebani  akan  mengakibatkan 
lendutan  yang  besar  seiring  dengan  bertambahnya  umur 
pemakaian kayu atau menurunnya kekutatan kayu.

• Tidak  bisa  digunakan  untuk  bentang-bentang  yang  panjang. 
Penggunaan kayu pada struktur bentang panjang seperti kuda-kuda 
yang panjang lendutan kayu yang dihasilkan sangat besar.

• Kurang  homogen  dengan  adanya  cacat-cacat  alami  seperti  arah 
serat yang membentuk penampang, spiral, diagonal, mata kayu dan 
sebagainya. Kurang homogen pada kayu akibat adanya cacat alami 
seperti ini dapat menurunkan mutu kayu serta kekutannya sehingga 
kurang tepat bila digunakan sebagai struktur utama.

• Perlu  adanya  perawatan  khusus.  Seperti  pengecatan  agar 
memperlambat lapuknya kayu dan yang perlu diperhatikan adalah 
menjaga kayu dari serangan serangga baik ia kumbang, rayap serta 
serangga-serangga  lain  yang  dapat  mengakibatkan  menurunnya 
kekuatan dari pada kayu terebut.

• Beberapa jenis kayu kurang awet. Ada beberapa jenis  kayu yang 
kurang awet sehingga untuk penggunaannya pada struktur utama 
kurang bagus, contohnya tiang pancang kayu karena sebagian kayu 
apabila  direndam  terus  didalam  air  dia  akan  semakin  awet  dan 
tahan lama.

• Kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu, mutu, kelembaban 
dan pengaruh waktu pembebanan. Ini sudah jelas bahwa kekuatan 
kayu  sangat  dipengaruhi  oleh  jenis  dan  mutu  seperti  kayu  jati, 
galam dan sebagainya.

• Keterbatasan  ukuran  khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan 
struktur  bangunan  yang  berskala  besar  dan  tinggi.  Dalam 
perencanaan suatu struktur bangunan dari kayu, perencana harus 
mengetahui  ukuran-ukuran  kayu  yang  umumnya dijual  dipasaran 
dan perencana tidak bisa membuat ukuran kayu untuk strukturnya 
sesuka hati karena keterbatasan ukuran kayu yang ada dipasaran 



kecuali harus mengolah sendiri ukurannya namun ini sangat jarang 
sekali dilakukan.

• Untuk beberapa jenis  kayu tertentu harganya relative mahal dan 
ketersediaan  terbatas  (langka).  Seperti  kayu  Ulin  misalnya  yang 
memiliki  mutu  tinggi  dan  harganya  pun  jauh  lebih  mahal  serta 
ketersediaannya terbatas.

Mungkin  salah  satu  kerugian untuk  menggunakan kayu sebagai  bahan 
konstruksi  adalah  Global  Warming  yaitu  yang  menjadi  permasalahan 
besar  dibelahan  dunia  dikarenakan  adanya  penebangan  besar-besaran 
pada hutan secara liar namun tidak melakukan reboisasi.

6. Klasifikasi Kayu

- Pengawetan adalah daya tahan kayu terhadap serangan hama 
yaitu serangga dan jamur.

- Kekuatan adalah daya tahan kayu terhadap kekuatan mekanis 
dari luar, antara lain : daya dukung, daya tarik, daya tahan 
dan sebagainya.

- Kelas Awet adalah tingkat kekuatan alami sesuatu jenis kayu 
terhadap serangan hama dinyatakan dalam kelas awet I, II, III. 
Makin besar angka kelasnya makin rendah keawetannya.

- Kelas Kuat adalah tingkat ketahanan alami suatu jenis kayu 
terhadap kekuatan mekanis (beban) dinyatakan dalam Kelas 
Kuat  I,  II,  III,  IV  dan V.  Makin  besar  angka kelasnya  makin 
rendah kekuatannya.

A. KEGUNAAN

Artinya angka kegunaan pada lajur 7 adalah sebagai berikut :

1. Bangunan
2. Kayu lapis
3. Mebel
4. Lantai
5. Papan dinding
6. Bantalan
7. Rangka  pintu  dan 
jendela
8. Bahan pembungkus
9. Alat  olah  raga  dan 
musik

10. Tiang  listrik  dan 
telepon 

11. Perkapalan
12. Patung,  ukiran  & 
kerajinan tangan
13. Finir mewah
14. Korek api
15. Pulp
16. Alat gambar
17. Potlot
18. Arang
19. Obat-obatan

20. Moulding

A. PENYEBARAN



Arti angka penyebaran dalam lajur 6 adalah sebagai berikut : 

1. Sumatera 
2. Jawa 
3. Kalimantan 
4. Sulawesi 
5. Maluku 
6. Nusa Tenggara 
7. Irian Jaya 

Sifat  dan  Kegunaan  120  Kelompok  Jenis  Kayu  Perdagangan 
Indonesia

No
.

Jenis Kayu
B.J. 
Rata2

Kelas 
Awet

Kelas 
Kuat

Penyebaran Kegunaan

1 2 3 4 5 6 7

1 Agathis 0,49 IV III 1,2,3,4,5,7 1,2,3,7,8,9,14,15,17

2 Anpupu 0,89 III,I II,I 5,6 1,4,5,6,10,11

3 Bakau 0,94 III I,II 1,2,3,4,5,6,7 1,15

4 Balau 0,98 I I,II 1,3,4 1,4,6,10,11

5 Balsa - V V 2 9,12

6 Bayur 0,52 IV II,III 1,2,3,4,5,6 1,2,3,7,11,12

7 Bangkirai 0,91 1,II,III I,II 3 1,2,3,4,6,11

8 Bedaru 1,84 I I 1,3 1,3,6,9,11,12

9 Belangeran 0,86 II,I,III I,II 1,3 1,3,4,6,7,11

10 Benuang 0,33 V IV,V 1,3,4,5 2,8,14,15

11
Benuang 
Laki

0,39 IV,V IV,V 2,3,4,5,6,7 1,2,5,8,11

12 Berumbung 0,85 II II,I 1,3 1,3,4,5,9,11,12,20

13 Bintangur 0,78 III II,III 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6

14 Bongin 1,82 III I 1,3 1,3,4,13

15 Bugis K. 0,88 III,IV II,III 3,4,5,7 1,3,4,5,6,7,11,20

16 Bungur 0,88 II,III I,II 1,2,3,4,5,6 1,3,4,5,6,7,11

17 Cemara - II,III I,II 1,2,4,5,6,7 1,4,5,6,10,11,18

18 Cempaga 0,71 II,III II 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,9,10,11

19 Cempaka - II III,IV 1,2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,7,9,12,13,1
6,17,20

20 Cendana 0,84 II II,I 2,6 12,19

21 Cengal 0,70 II,III II,III 1,2 1,2,3,4,5,6,7,11

22 Dahu 0,58 IV III,IV 1,2,3,4,5,7 3,4,5,13

23 Durian 0,64 IV,V II,III 1,2,3,4,5 1,2,8



24 Ebony 1,05 I I 4,5 3,12,13

25 Gadok 0,75 III,II II,III,I 1,2,4,5,6,7 1,4,5,11

26 Gelam - III II 1,2,3,4,5,6,7 1,4,5,6,10,11,18

27
Gerunggan
g

0,47 IV III,IV 1,3,4,5 1,2,8

28 Gia 0,91 I,IV I,II 3,4,5,7 1,4,5,6,10,11

29 Giam 0,99 I I 1,3 1,4,6,10,11

30 Gisok 0,83 II,III II,I 1,3 1,2,3,4,5,7,11

31 Gofasa 0,74 II,III II,III 4,5,7
1,3,4,5,6,7,9,11,12,1
8,20

32 Jabon 0,42 V III,IV 1,2,3,4,5,6 2,8,14,15

33 Jangkang 0,63 IV,V III,II 1,3,4,5,7 2,5,7,8,12,20

34 Jati 0,70 I,II II 2,4,6 1,3,4,5,6,10,11,12,13

35 Jelutung 0,40 V III,V 1,3 2,8,12,16,17,20

36 Jeungjing 0,33 IV,V IV,V 1,5 1,2,8,14,15

37 Jobar 0,84 I,II II,I 1,2 1,3,4,5,12,13,18

38
Kapuk 
Hutan

0,30 V IV,V 1,2,4,5,6,7 2,8,14,15,20

39 Kapur 0,81 II,III II,I 1,3 1,2,3,4,5,6,7,11

40 Kedunba 0,84 IV III 1,3 1,2,3,4,5,6,7,20

41 Kemenyan 0,57 IV,V III,II 1,2 1,2,5,8,12,14,17,20

42 Kemeri 0,31 V IV,V 1,2,4,5 2,8,14,15

43 Kempas 0,95 III,IV I,II 1,3 1,2,4,6

44 Kenanga 0,33 V IV,V 1,2.4,5,7 2,8,12,14,15,20

45 Kenari 0,55 IV III 1,2,3,4,5,6 1,2,4,5,7

46 Keruing 0,79 III I,II 1,2,3 1,2,4,5,6,11

47 Keranji 0,98 I I,II 1,2,3 1,2,4,5,6,7,11

48 Kesambi 0,01 III I 2,4,5,6 1,4,5,6,11,18

49 Ketapang - III,IV II,III 1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,7,8,11,14,2
0

50 Kolaka 0,96 III I 1,2,3,4,5,6,7 1,4,5,6,11

51 Kuku 0,87 II I 1,3,4,5,7 3,4,5,11,13

52 Kulim 0,94 I,II I 1,3 1,2,4,6,10,11

53 Kupang - II,IV II,III 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,11,13,20

54 Lara 1,15 I I 4,5 1,4,6,10,11

55 Lasi 0,01 II II 4,5 1,3,4,5,12,13

56 Leda 0,57 IV,V,II II,IV 4,5 1,2,5,7,8,10,11,20

57 Mahang - IV,V II,IV 1,2,3 1,2,5,7,8,14,15,20

58 Mahoni 0,64 III II,III 2 1,2,3,4,5,7,11,12



59 Malas K. 1,04 II,III I 1,3 1,4,5,6,11,18

60 Matoa 0,77 III,IV II,I,III 1,2,4,5,6,7 1,3,4,7,11

61 Medang - III,IV II,V 1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,7,8,11,12,2
0

62 Melur 0,52 IV II,IV 1,2,3,4,5,5,7 1,2,3,4,5,7,9,16,17

63
Membacan
g

- II,V II,III 1,2,3,4,5,5,7 2,5,8,12,14,20

64
Mendaraha
n

- V II,IV 1,2,3 2,5,7,8,20

65 Menjalin - V I,III 1,2,3 1,2,5

66 Mensira G. 0,61 V II,III 1,2,4,5,6,7 1,2,5,7,20

67 Mentibu 0,53 IV,V III 1,3 1,2,7,8

68
Merambun
g

0,38 V IV,V 1,2,3,4,5,6,7 2,8,14,15

69 Meranti M. 0,55 III,IV II,IV 1,3,4,5 1,2,3,4,5,8,15

70 Meranti P. 0,54 III,IV II,IV 1,3,4,5 1,2,3,4,5,8,15

71 Merawan 0,70 II,III II,III 1,3 1,2,3,4,5,6,7,9,11

72 Merbau 0,88 I,II I,II 1,2,3,4,5,6,7 1,4,5,6,10,11

73 Merpayang 0,65 V II,III 1,3 1,2,3,5,7,8,11,20

74 Mersawa 0,46 IV II,III 1,3 1,2,4,5,11

75 Nyatoh 0,67 II,III II,I,II 1,2,3,4,5,7 1,2,4,5,7,9,11

76 Nyirih - II,III II 1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,11,13,1
8,20

77 Pasang - II,IV I,III 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,11,13,18

78 Patin K. 0,92 I I,II 1 1,2,3,4,5,6,7,11,12

79 Pelawan - I,II I 1,3 1,4,6,10,11,18

80
Perepat 
Darat

0,76 III II 1,3 1,3,4,5,11

81
Perepat 
Laut

0,78 II,III II,I 1,2,3,4,5,6,7 1,4,5,7,11

82 Perupuk 0,56 IV,V II,III 1,3,4 1,2,3,8,14,15

83 Petaling 0,91 I,II I,II 1,3 1,4,5,6,9,10,11

84 Petanang 0,75 III II 1 1,4,5,6,11

85 Pilang 0,79 III II 2,6 1,2,3,4,5

86 Pimping - III,IV I,II 1,2,3,4,5,6,7 1,2,5,6,8,11,14,20

87 Pinang K. 0,66 III,IV II,III 1,3 1,2,3,4,5,7,11,20

88 Pulai 0,46 III,V IV,V 1,2,3,4,5,6,7 2,8,12,14,15,16,20

89 Punak 0,76 III,IV II 1,3 1,2,3,4,5,7,11,20

90 Puspa - III II 1,2,3 1,2,4,5,10,11,18



91 Putat - II,III I,II 1,2,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7,11,18

92 Ramin 0,63 IV II,III 1,3 1,2,3,4,5,7,20

93 Rasamala 0,81 II,III II 1,2 1,4,5,7,10,11

94 Rengas 0,69 II II 1,2,3 3,4,5,6,12,13

95 Resak 0,70 III II 1,3,5,7 1,2,4,6,7,11

96 Salimuli 0,64 I,II II,III 2,5,6 3,4,9,12

97 Sampang - V III,IV 1,2,3 2,5,7,8,12,14,15,20

98 Saninten 0,76 III II 1,2 1,4,5,7

99 Sawokecik 1,03 I I 1,2,4,5,6 3,4,5,9,12,13,20

10
0

Sendok-
sendok

0,45 V III,II 1,3,5,7 2,5,8,12,14,15,20

10
1

Simpur - III,V I,III 1,2,3,4 1,2,3,4,5,11,18

10
2

Sindur - II,V II,III 1,3,4,5 1,2,3,4,5,7,11

10
3

Sonokeling 0,90 I II 2 3,4,5,9,12,13

10
4

Sonokemba
ng

0,65 II,I,II II,I,II 1,2,4,5,6 1,3,4,5,12,13

10
5

Sungkai 0,63 III II,III 1,2,3 1,3,4,5,12,13

10
6

Surian - III,V III,IV 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,5,7,8,11,12

10
7

Surianbawa
ng

0,60 II,IV II,III 1,3,5,7 1,2,3,4,5,7,11,20

10
8

Tanjung 1,08 I,II I 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5,7,11

10
9

Tembesu 0,81 I II 1,2,3 1,4,5,6,10,11

11
0

Tempimis 1,01 I I 1,4 1,4,5,6,7,9,11

11
1

Tepis - IV,V II,IV 1,3 1,2,3,5,7,14,20

11
2

Teraling 0,75 II,IV II 1,2,4 1,2,3,4,5,7,9

11
3

Terap 0,44 III,V III,V 1,2,3,4,5,6,7 1,2,5,8,11

11
4

Terentang 0,40 IV III,IV 1,3 2,8,14,15

11
5

Trembesi 0,61 IV III 1,2,4,5,6 1,2,3,4,5,7,11,12,13

11 Tualang 0,83 III,IV II,I,II 1,3,4 1,2,3,4,5,7,11



6

11
7

Tusam 0,55 IV III 1,2,4,6 1,2,8,14,15,16,17

11
8

Ulin 1,04 I I 1,3 1,4,6,10,11

11
9

Walikukun 0,98 II I 2,6 1,4,5,6,9,10,11,18

12
0

Weru 0,77 II II,I 1,2,6 1,3,4,5,13

Beberapa jenis kayu tertentu harus diawetkan untuk mencegah 

serangan serangga/organisme maupun jamur perusak kayu. Yang 

dimaksudkan dengan pengawetan yaitu memasukkan bahan kimia ke 

dalam (pori-pori) kayu sehingga menembus permukaan kayu setebal 

beberapa mm ke dalam daging kayu.

Pengawetan bertujuan untuk menambah umur pakai kayu lebih lama 

terutama kayu yang dipakai untuk bahan bangunan ataupun untuk 

perabot di luar ruangan.



Kayu dikategorikan ke dalam beberapa kelas awet.

1. Kelas awet I (sangat awet), misal: kayu Jati, Sonokeling

2. Kelas awet II (awet), misal: kayu Merbau, Mahoni

3. Kelas awet III (kurang awet), misal: kayu Karet, Pinus

4. Kelas awet IV (tidak awet), misal: kayu Albasia

5. Kelas awet V (sangat tidak awet)

Dengan tingkat keawetan tersebut di atas, hanya Kelas awet III, IV dan 

V yang perlu diawetkan. Pada keperluan tertentu, bagian kayu gubal 

dari kayu kelas awet I & II juga perlu diawetkan.

Kayu-kayu yang telah diawetkan akan tahan terhadap serangan 

serangga perusak dan jamur kayu walaupun kayu diletakkan di luar 

ruangan.

Bahan pengawet yang kandungan intinya berupa bubuk memiliki 

berbagai jenis. Bahan tersebut dicampurkan dengan air pada kadar 

campuran tertentu (lihat SNI-3233-1992) dan metode pengawetannya 

bermacam-macam.

Borax menjadi salah satu bahan yang digunakan untuk mengawetkan 

kayu dari metode vakum, pencelupan dingin, pencelupan panas 

(rebus) hingga metode pemolesan.

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.  Terdapat  mutu  kayu  di  perdagangan  A,  B  dan  C  yang 

merupakan penggolongan  kayu  secara  visual  terkait  dengan  kualitas 

muka (cacat  atau tidak) arah-pola  serat  dan kelurusan batang.  Kadang 

klasifikasi ini menerangkan kadar air dari produk kayu.

Kayu mutu A

− Kering udara < 15 %

− Besar mata kayu maksimum 1/6 lebar kecil tampang / 3,5 cm

− Tak boleh mengandung kayu gubal lebih dari 1/10 tinggi balok

− Miring arah serat maksimum adalah 1/7

−  Retak  arah  radial  maksimum  1/3  tebal  dan  arah  lingkaran  tumbuh 

1/4 tebal kayu

Kayu mutu B

− Kering udara 15%-30%

− Besar mata kayu maksimum 1/4 lebar kecil tampang / 5 cm

− Tak boleh mengandung kayu gubal lebih dari 1/10 tinggi balok

− Miring arah serat maksimum adalah 1/10

−  Retak  arah  radial  maksimum  ¼  tebal  dan  arah  lingkaran  tumbuh 

1/5 tebal kayu

Konsekuensi dari kelas visual B harus memperhitungkan reduksi kekuatan 

dari mutu A dengan faktor pengali sebesar 0.75 (PKKI, 1961, pasal 5)

Kelas Kuat Kayu



Sebagaimana di kemukakan pada sifat umum kayu, kayu akan lebih kuat 

jika  menerima  beban  sejajar  dengan  arah  serat  dari  pada 

menerima beban tegak lurus serat.  Ini  karena struktur serat kayu yang 

berlubang. Semakin rapat serat, kayu umumnya memiliki kekuatan yang 

lebih dari kayu dengan serat tidak rapat. Kerapatan ini umumnya ditandai 

dengan berat kayu persatuan volume / berat jenis kayu. Angka kekuatan 

kayu dinyatakan dapan besaran tegangan, gaya yang dapat diterima per 

satuan luas. Terhadap arah serat, terdapat kekuatan kayu sejajar (//) serat 

dan kekuatan kayu tegak lurus (⊥) serat yang masing- masing memilki 

besaran  yang  berbeda.  Terdapat  pula  dua macam  besaran  tegangan 

kayu, tegangan absolute /  uji  lab dan tegangan ijin untuk perancangan 

konstruksi.  Tegangan  ijin  tersebut  telah memperhitungkan  angka 

keamanan sebesar 5-10. Dalam buku PeraturanKonstruksi Kayu Indonesia 

(PKKI-NI-5) tahun 1961, kayu di Indonesia diklasifikasikan ke dalam klas 

kuat I (yang paling kuat), II, III, IV (paling lemah). Tabel 8.1, menunjukkan 

kelas berat jenis kayu dan besaran kuat kayu.

Kelas Awet Kayu

Berdasarkan  pemakaian,  kondisinya  dan  perlakuannya,  kayu dibedakan 

atas kelas awet I (yang paling awet) – V (yang paling tidak awet). Kondisi 

kayu dimaksud adalah lingkungan/tempat kayu digunakan sebagai batang 

struktur. Sedangkan perlakuan meliputi pelapisan/tindakan lain agar kayu 



terhindar/terlindungi  dari  kadar  air  dan  ancaman  serangga.  Tabel 

kelas awet dan kondisinya dapat dikemukakan dalam Tabel 8.2.

Sifat Fisik Kayu

1. Berat dan Berat Jenis

Berat suatu kayu tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar 
air  dan  zat  ekstraktif  didalamnya.  Berat  suatu  jenis  kayu 
berbanding lurus dengan BJ-nya.  Kayu mempunyai berat jenis yang 
berbeda-beda, berkisar antara BJ minimum 0,2 (kayu balsa) sampai 
BJ 1,28 (kayu nani).  Umumnya makin tinggi BJ kayu, kayu semakin 
berat dan semakin kuat pula.

Menurut Brown et al. (1952), berat jenis kayu adalah perbandingan 
antara  kerapatan  kayu  tersebut  terhadap  benda  standart. 
Kerapatan  adalah  perbandingan  antara  massa  atau  berat  benda 
terhadap  volumenya.  Air  pada  temperatur  40  C  atau  32,5  0F 
mempunyai  kerapatan  sebesar  1  g/cm3.  oleh  karna  itu  air  pada 
temperatur  tersebut  dijadikan  sebagai  kerapatan  standar.
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 karna 
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, 



volumekayu  akan  mencapai  minimum  sedangakan  air  yang 
dikandungnya sangat kecil, kurang lebih 1% dari berat kayu (Brown 
et  al.  1952).
Brown et al. (1952) menyatakan bahwa berat jenis kayu bervariasi 
diantara berbagai jenis  pohon dan diantara pohon dari  satu jenis 
yang sama. Variasi ini  juga terjadi pada posisi yang berbeda dari 
satu  pohon.  Adanya  variasi  jenis  kayu  tersebut  disebabkan  oleh 
perbedaan dalam jumlah zat penyusun dinding sel dan kandungan 
zat ekstraktif per unit volume.

2. Keawetan

Keawetan adalah  ketahanan  kayu terhadap  serangan dari  unsur-
unsur  perusak  kayu  dari  luar  seperti  jamur,  rayap,  bubuk  dll. 
Keawetan kayu tersebut disebabkan adanya zat ekstraktif didalam 
kayu  yang  merupakan  unsur  racun  bagi  perusak  kayu.  Zat 
ekstraktif tersebut terbentuk pada saat kayu gubal berubah menjadi 
kayu teras sehingga pada umumnya kayu teras lebih awet dari kayu 
gubal.

3. Warna

Kayu yang beraneka warna macamnya disebabkan oleh zat pengisi 
warna dalam kayu yang berbeda-beda.

4. Tekstur

Tekstur adalah ukuran relatif sel-sel kayu.  Berdasarkan teksturnya, 
kayu  digolongkan  kedalam  kayu  bertekstur  halus  (contoh:  giam, 
kulim dll), kayu bertekstur sedang (contoh: jati, sonokeling dll) dan 
kayu bertekstur kasar (contoh: kempas, meranti dll).

5. 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, serta terpilin  dan serat diagonal  (serat 
miring).

6. Kesan Raba

Kesan  raba  adalah  kesan  yang  diperoleh  pada  saat  meraba 
permukaan kayu (kasar, halus, licin, dingin, berminyak dll).  Kesan 
raba  tiap  jenis  kayu  berbeda-beda  tergantung  dari  tekstur  kayu, 
kadar air, kadar zat ekstraktif dalam kayu.

7. 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 kayu tersebut,  sering  digunakan bau 
sesuatu benda yang umum dikenal misalnya bau bawang (kulim), 
bau zat penyamak (jati), bau kamper (kapur) dsb.



8. Nilai Dekoratif

Gambar kayu tergantung dari pola penyebaran warna, arah serat, 
tekstur,  dan  pemunculan  riap-riap  tumbuh  dalam  pola-pola 
tertentu.  Pola  gambar  ini  yang  membuat  sesuatu  jenis  kayu 
mempunyai nilai dekoratif.

9. Higroskopis

Kayu mempunyai sifat dapat menyerap atau melepaskan air.  Makin 
lembab  udara  disekitarnya  makin  tinggi  pula  kelembaban  kayu 
sampai  tercapai  keseimbangan  dengan  lingkungannya.  Dalam 
kondisi  kelembaban  kayu  sama  dengan  kelembaban  udara 
disekelilingnya  disebut  kandungan  air  keseimbangan  (EMC  = 
Equilibrium Moisture Content).

10. Sifat Kayu terhadap Suara, yang terdiri dari :

a. Sifat  akustik,  yaitu  kemampuan  untuk  meneruskan  suara 
berkaitan erat dengan elastisitas kayu.

b. Sifat  resonansi,  yaitu turut bergetarnya kayu akibat adanya 
gelombang  suara.  Kualitas  nada  yang  dikeluarkan  kayu 
sangat  baik,  sehingga  kayu  banyak  dipakai  untuk  bahan 
pembuatan alat musik (kulintang, gitar, biola dll).

11. Daya Hantar Panas

Sifat  daya  hantar  kayu  sangat  jelek  sehingga  kayu  banyak 
digunakan  untuk  membuat  barang-barang  yang  berhubungan 
langsung dengan sumber panas.

12. Daya Hantar Listrik

13. Pada  umumnya  kayu  merupakan  bahan  hantar  yang  jelek 
untuk aliran listrik.  Daya hantar listrik ini dipengaruhi oleh kadar air 
kayu.  Pada kadar air 0 %, kayu akan menjadi bahan sekat listrik 
yang  baik  sekali,  sebaliknya  apabila  kayu  mengandung  air 
maksimum (kayu  basah),  maka daya  hantarnya  boleh  dikatakan 
sama dengan daya hantar air.

14. Kadar air

Brown et al. (1952) menyatakan 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  tanur.
Air  dalam  kayu  tediri  dari  air  bebas  dan  air  terikat  dimana 
keduaanya  secara  bersama-sama  menentukan  kadar  air  kayu. 
Dalam satu  pohon  kadar  air  segar  bervariasi  tergantung  tempat 
tumbuh  dan  umur  pohon  (Haygreen  dan  Bowyer,  1993).
Kollmann dan Cote (1968) menyatakan bahwa biasanya kayu akan 
bertambah kuat apabila terjadi penurunan kadar air, terutama bila 
terjadi  dibawah  titik  jenuh  serat.  Wangaard  (1950)  menyatakan 
bahwa kekuatan kayu sebagai balok (lenturan) dan sebagai kolom 



(tekan  sejajar  serat)  akan  bertambah  besar  bila  kondisi  kayu 
tersebut bertambah kering, kecuali keuletannya.

Sifat fisik/kasar atau makroskopis adalah sifat yang dapat diketahui 

secara jelas melalui panca indera, baik dengan penglihatan,  pen-ciuman,  

perabaan  dan  sebagainya  tanpa  menggunakan  alat  bantu.   Sifat-sifat 

kayu yang termasuk dalam sifat kasar antara lain adalah :

 warna, umumnya yang digunakan adalah warna kayu teras, 

 tekstur, yaitu penampilan sifat struktur pada bidang lintang, 

 arah serat, yaitu arah umum dari sel-sel pembentuk kayu, 

 gambar, baik yang terlihat pada bidang radial maupun tangensial 

 berat, umumnya dengan menggunakan berat jenis 

 kesan raba, yaitu kesan yang diperoleh saat meraba kayu, 

 lingkaran tumbuh, 

 bau, dan sebagainya. 

Sifat Mekanik Kayu

Sifat  mekanis  merupakan  kekuatan  dan  ketahanan  perubahan  bentuk 

suatu  bahan  sedangkan  kekuatan  adalah  kemampuan  bahanuntuk 

memikul  beban  atau  gaya  yang  bekerja  padanya(Haygen  dan 

Bowyer,1982).  Sifat  mekanis  biasanya  merupakan  cirri  terpenting  dari 

produk  kayu  yang  akan  digunakan  untuk  bahan  bangunan  gedung. 

Penggunaan structural  adalah setiap Penggunaan dimana sifat mekanis 

merupakan  kriteria  pertama  untuk  pemilihan  bahan.  Penggunaan 



structural produk kayu antara lain meliputi palang lantai, kaso, kuda-kuda, 

tiang, anak tangga dan rangka perabot rumah tangga.

Sifat struktur/mikroskopis adalah sifat yang dapat kita ketahui dengan 

mempergunakan  alat  bantu,  yaitu  kaca  pembesar  (loupe) dengan  

pembesaran 10 kali. Sifat struktur yang diamati adalah :

 Pori (vessel) adalah sel yang berbentuk pembuluh dengan arah 

longitudinal.  Dengan  mempergunakan  loupe,  pada  bidang 

lintang,  pori  terlihat  sebagai  lubang-lubang beraturan maupun 

tidak,  ukuran  kecil  maupun  besar.  Pori  dapat  dibedakan 

berdasarkan  penyebaran,  susunan,  isi,  ukuran,  jumlah  dan 

bidang perforasi). 

 Parenkim (Parenchyma) adalah sel yang berdinding tipis dengan 

bentuk  batu  bata  dengan  arah  longitudinal.  Dengan 

mempergunakan loupe, pada bidang lintang,  parenkim (jaringan 

parenkim) terlihat mempunyai warna yang lebih cerah dibanding 

dengan  warna  sel  sekelilingnya.  Parenkim  dapat  dibedakan 

berdasarkan  atas  hubungannya  dengan  pori,  yaitu  parenkim 

paratrakeal (berhubungan  dengan  pori)  dan  apotrakeral (tidak 

berhubungan dengan pori). 

 Jari-jari (Rays) adalah parenkim dengan arah horizontal.  Dengan 

mempergunakan  loupe,  pada  bidang  lintang,  jari-jari  terlihat 

seperti garis-garis yang sejajar dengan warna yang lebih cerah 

dibanding  warna  sekelilingnya.  Jari-jari  dapat  dibedakan 

berdasarkan ukuran lebarnya dan keseragaman ukurannya. 

 Saluran interseluler  adalah saluran yang berada di antara sel-sel 

kayu yang berfungsi sebagai saluran khusus. Saluran interseluler 

ini tidak selalu ada pada setiap jenis kayu, tetapi hanya terdapat 

pada jenis-jenis  tertentu,  misalnya beberapa jenis  kayu dalam 

famili Dipterocarpaceae, antara lain meranti (Shorea spp), kapur 

(Dryobalanops  spp),  keruing  (Dipterocarpus  spp),  mersawa 



(Anisoptera spp), dan sebagainya. Berdasarkan arahnya, saluran 

interseluler  dibedakan  atas  saluran  interseluler  aksial  (arah 

longitudinal) dan saluran interseluler radial (arah sejajar jari-jari). 

Pada  bidang  lintang,  dengan  mempergunakan  loupe,  pada 

umumnya  saluran  interseluler  aksial  terlihat  sebagai  lubang-

lubang yang terletak diantara sel-sel kayu dengan ukuran yang 

jauh lebih kecil. 

 Saluran getah  adalah saluran yang berada dalam batang kayu, 

dan  bentuknya  seperti  lensa.  Saluran  getah  ini  tidak  selalu 

dijumpai pada setiap jenis kayu, tapi hanya terdapat pada kayu-

kayu tertentu, misalnya jelutung (Dyera spp.) 

 Tanda  kerinyut  adalah penampilan  ujung  jari-jari  yang 

bertingkat-tingkat dan biasanya terlihat pada bidang tangensial.  

Tanda kerinyut juga tidak selalu dijumpai pada setiap jenis kayu, 

tapi hanya pada jenis-jenis tertentu seperti kempas (Koompasia 

malaccensis) dan sonokembang (Pterocarpus indicus). 

 Gelam tersisip  atau  kulit  tersisip  adalah  kulit  yang  berada  di 

antara kayu, yang terbentuk sebagai akibat kesalahan kambium 

dalam  membentuk  kulit.  Gelam  tersisip  juga  tidak  selalu  ada 

pada  setiap  jenis  kayu.  Jenis-jenis  kayu  yang  sering  memiliki 

gelam tersisip adalah karas (Aquilaria spp), jati (Tectona grandis) 

dan api-api (Avicennia spp). 

Dua istilah dasar yang digunakan dalam mekanika yaitu tegangan 

dan regangan. Tegangan adalah gaya tersebar per satuan luas.Tegangan 

terjadi  apabila  suatu  bagian  bertindak  terhadap  yang  lain  untuk 

melaksanakan  suatu  gaya.  Regangan  akan  terjadi  apabila  tekanan 

dikenakan  pada  suatu  benda  padat.  Apabila  tekanan  yang  dikenakan 

tidak melampaui  suatu tingkat yang disebut proporsi terdapat hubungan 

garis lurus antara besarnya yegangan dengan regangan yang dihasilkan.



Pengujian sifat mekanis kayu yang mengacu kepada ASTM D 143-94 

(anonym,2002a)  menghasilkan  data  hasil  pengujian  kayu  contoh  kecil 

bebas  cacat.  Sementara  itu  dalam  penggunaan  kayu  gergajian  dan 

produk  kayu  gergajian  banyak  mengandung  cacat  seperti  mata  kayu, 

serat miring, lama pembebanan, keragaman dalam spesies dan cacat lain 

yang menurunkan kekuatannya. Oleh karena itu dalam penggunaannya 

nilai  kekuatan ini  harus  disesuaikan dengan mempertimbangkan factor 

diatas.  Nilai  ini  disebut  dengan  tegangan  izin.  Proseduruntuk 

mendapatkan nilai tegangan yang dijinkan untuk kayu gergajian menurut 

ASTM D 245 adalah ( contoh untuk MOR):

Fb

Dimana:

S = simpangan baku Mor (ASTM D 2555-98)

Mor = tegangan lentur maksimum

1.645s =merupakan batas luar 95% yang lebih rendah (5% exclusive 

limit)

Fdl = factor lama pembebanan

Fka = factor kadar air

Fsr = nisbah kekuatan untuk memperhitungkan cacat kayu

Fs = factor koreksi untuk kedalaman gelagar

Berikut ini merupakan sifat mekanis kayu:

Kekuatan Tarik

Dua arah kekuatan tarik pada kayu yaitu searah serat kayu atau tegak 

lurus (melintang) arah serat kayu. Kekuatan tarik kayu adalah bagaimana 

reaksi bahan kayu terhadap gaya-gaya yang menarik kayu. Pada 

umumnya kayu memiliki kekuatan tarik lebih besar searah serat kayu.



Kekuatan Tekan

Adalah daya tahan kayu terhadap tekanan pada searah serat kayu atau 

melintang serat kayu. Kekuatan tekan kayu lebih lemah pada arah 

melintang serat.



Keteguhan Geser

Keteguhan geser adalah kekuatan kayu menahan gerakan dan tekanan 

yang membuat kayu bergeser (tanpa pukulan) baik itu beban mati 

ataupun beban hidup. Beban mati artinya tekanan secara terus menerus 

pada skala tekanan tertentu. Sedangkan beban hidup berarti tekanan 

yang berulang-ulang dan bisa berubah-ubah kekuatannya.

Keteguhan geser kayu paling besar adalah pada posisi melintang serat 

kayu.

Kelenturan (Kekuatan Lengkung)

Kayu juga tahan terhadap gaya yang berusaha melengkungkan kayu 

dengan satu kali tekanan secara terus menerus atau berkali-kali (secara 

mendadak, seperti pukulan).



Kekuatan Belah

Daya tahan kekuatan kayu terhadap tekanan belah paling rendah pada 

posisi searah serat. Walaupun demikian untuk beberapa jenis kayu 

tertentu sangat baik apabila kekuatan belahnya sangat lemah karena 

jenis kayu ini akan sangat cocok untuk pembuatan atap sirap atau kayu 

bakar.

a. Keuletan



Keuletan adalah kemampuan kayu untuk menyerap sejumlah tenaga yang 

relatif  besar  atau  tahan  terhadap  kejutan-kejutan  atau  tegangan-

tegangan yang berulang-ulang yang melampaui batas proporsional serta 

mengakibatkan  perubahan  bentuk  yang  permanen  dan  kerusakan 

sebagian.

b. Kekerasan

Kekerasan adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya yang membuat 

takik atau lekukan atau kikisan (abrasi). Bersama-sama dengan keuletan, 

kekerasan  merupakan  suatu  ukuran  tentang  ketahanan  terhadap 

pengausan kayu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu secara garis besar 

- Faktor  luar  (eksternal):  pengawetan  kayu,  kelembaban 

lingkungan,  pembebanan  dan  cacat  yang  disebabkan  oleh 

jamur atau serangga perusak kayu.

- Faktor  dalam  kayu  (internal):  BJ,  cacat  mata  kayu,  serat 

miring dsb.

- Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Sifat Mekanis Kayu
Menurut Tsoumiis (1991) sifat mekanis kayu dipengaruhi oleh 
beberapa faktor terutama kadar air, kerapatan, struktur, 
temperatur, lama pembebanan dan cacat.
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kayu-kayu yang berat 
sekali juga kuat sekali, dan bahkan kekuatan, kekerasan, dan 
sifat mekanik lainnya adalah berbanding lurus dengan berat 
jenisnya (PKKI 1961). Lembaga Pusat Penyelidikan Kehutanan 
membagi-bagi kekuatan kayu Indonesia dalam lima kelas 
kuat, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Kelas Kuat Kayu Berdasarkan Berat Jenis,MOR,dan 
Kekuatan Tekan sejajar
Kelas Kuat Berat Jenis MOR(kg/cm2) Kekuatan tekan Sejajar 
Serat (kg/cm2)
I >90 >1100 >650
II 0.90-0.60 1100-725 650-425
III 0.60-0.40 725-500 425-300

- IV 0.40-0.30 500-360 300-215
V <0.30 <360 <215

- sedangkan berdasarkan nilai MOE (Modulus of Elasticity) PKKI 
1961 (Peraturan Kontruksi Kayu Indonesia) membasi kekuatan 



kayu Indonesia dalam empat kelas kuat. Kelas kayu 
berdasarkan MOE (Modulus of Elassticcity) dapat dilihat pada 
tabel 3.

- Tabel 3. Kelas Kuat Kayu Berdasarkan MOE ( Modulus of 
Elasticity)
Kelas Kuat MOE (kg/cm2)
I 125.000
II 100.000
III 80.000
IV 60.000

Pengawetan Kayu

Kayu yang berasal dari hutan rakyat umunya berdiameter kecil dan 

mempunyai  sifat  yang  lebih  rendah  dibandingkan  kayu  hutan  alam 

(Martawijaya, 1990). Salah satu  sifat yang kurang menguntungkan pada 

kayu dari hutan rakyat adalah keawetannya yang rendah.

Pengawetan  kayu  adalah  suatu  proses  memasukkan  bahan 

pengawet  dengan  metode  tertentu  sampai  mencapai  retensi  dan 

penetrasi sesuai dengan spesifikasi. Umur  pakai  kayu yang diawetkan 

paling tidak sampai 15 tahun, sedangkan yang tidak diawetkan hanya 

5 tahun (Abdurrohim, 1994). Dalam satuan waktu tertentu pemakaian kayu 

dapat  diperkecil,  sedangkan  diversifikasi  jenis  dapat  memperbesar 

volume kayu yang dapat dipungut setiap ha. 

Metode Pengawetan 

Teknik pengawetan yang dipilih berpengaruh kepada hasil pengawetan. 
Pemilihan  cara  pengawetan selain  tergantung kepada tempat  di  mana 
akan  digunakan,  perlu  juga  dipertimbangkan  faktor  jenis  dan  keadaan 
kayu, bahan pengawet yang digunakan serta faktor ekonomisnya. Karena 
tidak  semua  teknik  pengawetan  dapat  mencapai  nilai  retensi  yang 
ditentukan.  Oleh  karena  itu  dalam standar  pengawetan  kayu  biasanya 
hanya  mencantumkan  teknik  tertentu.  Contoh,  dalam  standar 
pengawetan  kayu  perumahan  dan  gedung  disebutkan  empat  metode, 
yaitu vakumtekan, rendaman panas, rendaman dingin dan difusi (Anonim, 
1999) dan dalam standar pengawetan tiang kayu hanya mencantumkan 
proses sel penuh (Anonim, 1992). Teknik pengawetan selain berpengaruh 
terhadap  retensi,  juga  terhadap  penembusan  atau  penetrasi  bahan 



pengawet ke dalam kayu, yang dinyatakan dalam mm. Nilai penembusan 
juga  merupakan  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  standar 
pengawetan  kayu  yang  besarnya  bergantung  kepada  komoditas  yang 
diawetkan. Sebagai contoh, nilai penembusan untuk kayu perumahan dan 
gedung  minimum10 mm (Anonim, 1999) dan untuk tiang kayu minimum 
25 mm (Anonim,  1992).  Prosiding PPI  Standardisasi  2009 -  Jakarta,  19 
November 2009  

6 Pengawetan kayu basah  

A. Pelaburan dan penyemprotan 

Beberapa jenis  kayu seperti  ramin  (Gonystylus  bancanus  Kurz),meranti 
(Shorea  spp.),  pinus  (Pinus  merkusii  Jungh  et  de  Vr.),  karet  (Hevea 
brasiliensis  Muell.  Arg.)  dan  jelutung  (Dyera   spp.)  baik  dalam bentuk 
dolok segar yang baru ditebang dan papan basah yang baru digergaji, 
mudah sekali diserang jamur biru dan kumbang amborosia (Martawijaya, 
1988).  Untuk  mencegah  serangan  jamur  biru  dan  kumbang  ambrosia 
pada dolok dan  pada kayu gergajian basah  dapat dipergunakan pestida 
yang  sesuai  dengan  cara  penyemprotan,  pelaburan  dan  pencelupan 
(Abdurrochim  dan Martono, 1999) atau dengan bantuan konveyor, kayu 
dilewatkan  pada  bak  yang  berisi  larutan  pengawet  sampai  seluruh 
permuakan kayu basah.  Banyaknya larutan yang diserap kira-kira 150-
200 ml/m2 permukaan kayu dan untuk memperoleh hasil baik, pelaburan 
diulangi 2-3 kali setelah laburan pertama dan kedua kering. 

B. Difusi 

Ada  tiga  metode  pengawetan  secara  difusi  yang  lazim  dipraktekkan 
secara  komersial  menggunakan  senyawa  boron  (Boric  Acid  Equivalent 
=BAE)  yaitu  pemanasan  dan  rendaman  dingin  (steaming  and  cold 
quench), rendaman panas (hot immersion) dan pencelupan (momentary 
immersion)  (Anonim,  1962).  Proses  difusi  terdiri  dari  dua  tahap,  yaitu 
pertama  tahap  pemasukan  bahan  pengawet  pada  permukaan  atau  di 
bagian  luar  kayu;  kedua  tahap  penyimpanan  (diffusion  storage)  agar 
proses  difusi  berlangsung  dengan  baik.  Proses  pemasukan  bahan 
pengawet dapat dilakukan dengan cara:  

1. Pemanasan dan rendaman dingin 

Cara  ini  digunakan  apabila  kayu  yang  akan  diawetkan  masih  basah 
bercampur dengan kayu yang sudah kering. Kayu yang akan diawetkan 



ditumpuk secara teratur di dalam ruang atau tangki pengawetan. Antara 
tumpukan dipasang kayu pengganjal (sticker) berukuran tebal 1,25 cm. 
Ke  dalam  ruang  tersebut   dialirkan  uap  panas,  suhu  82°C  selama 
beberapa  jam.  Lama  waktu  pengaliran  uap  panas  bergantung  ukuran 
tebal kayu. Untuk papan tebal 2,5 cm pemberian uap panas minimum 3 
jam. Selesai pemberian uap, ke dalam ruang tersebut segera dimasukkan 
larutan  bahan  pengawet  encer  (2%  -  3%),  kayu  dibiarkan  terendam 
selama  15  jam,  kemudian  larutan  dikeluarkan  kembali  ke  dalam  bak 
persediaan. Kayu yang telah diawetkan disimpan dalam ruang tertutup 
sedemikian rupa sehingga proses difusi berlangsung dengan baik. Lama 
penyimpanan  (diffusion  storage)  beberapa  minggu  bergantung  kepada 
jenis dan ukuran tebal kayu yang diawetkan. 

2. Rendaman panas 

Cara ini  lazim digunakan pada pengawetan kayu gergajian yang masih 
basah  atau  lembab,  maksimum 14  hari  setelah  proses  penggergajian. 
Seperti cara pertama, kayu yang akan diawetkan ditumpuk secara teratur 
di  dalam  ruang  atau  tangki  pengawetan.  Ke  dalam  ruang  tersebut 
dimasukkan larutan bahan pengawet encer  (3% - 6%), panas pada suhu 
82°C  selama  beberapa  jam  bergantung  ukuran  tebal  Prosiding  PPI 
Standardisasi 2009 - Jakarta, 19 November 2009  kayu. Untuk papan yang 
berukuran tebal 2,5 cm lama  waktu perendaman panas berkisar antara 2 
-  4 jam. Selesai  perendaman kemudian larutan dikeluarkan kembali  ke 
dalam bak persediaan. Kayu yang telah diawetkan disimpan dalam ruang 
tertutup 

sedemikian rupa sehingga proses difusi berlangsung  dengan baik. Lama 
penyimpanan  (diffusion  storage)  beberapa  minggu  bergantung  kepada 
jenis dan ukuran tebal kayu yang diawetkan.  

3. Pencelupan 

Proses  difusi  dengan  cara  pencelupan,  pelaburan  dan  penyemprotan 
prinsip kerjanya sama dengan cara pertama dan kedua. Bedanya, pada 
cara  ini  digunakan  larutan  bahan  pengawet  dengan  konsentrasi  tinggi 
berkisar antara 20% - 40%. Pelaburan dilakukan bagi kayu yang ukuran 
besar  tetapi  jumlahnya  sedikit.  Apabila  kayu  yang  akan  diawetkan 
jumlahnya  banyak,  kayu  tersebut  diikat  dalam  ikatan  besar  (bundel), 
kemudian dicelupkan ke dalam larutan yang sudah disiapkan. Kayu yang 
telah  diawetkan  disimpan  dalam  ruang  tertutup   sedemikian  rupa 
sehingga  proses  difusi  berlangsung  dengan  baik.  Lama  penyimpanan 
(diffusion storage) beberapa minggu bergantung kepada jenis dan ukuran 
tebal kayu yang diawetkan.  



4. Proses difusi lain 

Sebelum  senyawa  boron  diperkenalkan  sebagai  bahan  pengawet  kayu 
cara  difusi  yang  lazim  dilakukan  adalah  proses  osmose,  penggunaan 
balutan bahan pengawet dan difusi berganda (double diffusion) (Hunt dan 
Garrat, 1986). 

a. Proses osmose 

Proses  osmose   prinsipnya  sama,  yaitu  dilakukan  dengan  dua  tahap. 
Tahap pertama bahan pengawet berupa  cream atau pasta  dilaburkan 
pada permukaan kayu yang masih basah; tahap kedua kayu yang sudah 
dilaburi  dengan  cepat  ditumpuk  (tanpa  pengganjal)  dan  ditutup  rapat 
dengan bahan kedap air untuk mencegah penguapan. 

Lama  penyimpanan  (diffusion  storage)  beberapa  minggu  bergantung 
kepada jenis dan ukuran tebal kayu yang diawetkan.  

b. Proses balutan (bundage) 

Proses  tersebut  dikembangkan  di  Jerman  dan  dikenal   dengan  nama 
proses AHIG. dilakukan pada pengawetan kayu tiang yang masih basah 
dan  atau  yang  sudah  terpasang  dalam  rangka  pemeliharaan.  Bagian 
pangkal tiang yang memungkin terjadinya serangan OPK dilaburi cream 
bahan pengawet kemudian dibungkus atau dililiti dengan pembalut yang 
berisi bahan pengawet berupa pasta (band aid).  

c. Difusi berganda 

Dilakukan dengan cara: pertama, kayu direndam dalam larutan tembaga 
sulfat (terusi)  selama waktu yang cukup untuk terjadinya proses difusi; 
kemudian  diangkat  dan  direndam  kembali  dalam  larutan  yang 
mengandung   sodium  dikhromat.  Perlakuan  tersebut  diharapkan 
terbentuk  endapan  tembaga-khromat  di  dalam  kayu  yang  beracun 
terhadap  jamur  dan  tahan  terhadap  pelunturan.  Prosiding  PPI 
Standardisasi 2009 - Jakarta, 19 November 2009  

8.Pengawetan kayu kering 

Kayu yang harus diawetkan adalah jenis kayu yang memiliki  keawetan 
alami rendah, yaitu kelas awet III, IV dan V ( Oey Djoen Seng, 1964) serta 
kayu gubal dari kelas awet I dan kelas awet II. Untuk memperoleh hasil 
pengawetan yang baik perlu diperhatikan hal berikut : Kayu yang akan 
diawekan   harus  memiliki  kadar  air  yang  sesuai  dengan  metode 
pengawetan yang akan dipakai,  yaitu: (1) kering udara sampai maksimal 



35% untuk proses vakum-tekan; (2) kering udara sampai maksimal 45% 
untuk proses rendaman dingin dan rendaman panas dingin. Permukaan 
kayu harus bersih, bebas dari segala macam kotoran dan tidak berkulit. 
Kayu harus sudah siap pakai, sehingga tidak diperlukan lagi pemotongan, 
penyerutan  atau  jenis  pengerjaan  lain.  Apabila  terpaksa,  maka  bagian 
yang terbuka harus dilabur dengan bahan pengawet yang pekat secara 
merata (Martawijaya dan Barly, 1991). 

A. Pelaburan, pemulasan dan penyemprotan 

Pengawetan  dengan  cara  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  alat 
sederhana.  Cairan  bahan  pengawet  larut  organik  atau  berupa  minyak 
dengan  kekentalan  rendah   lazim  digunakan  dalam  pengawetan  kayu 
kering yang sudah  siap pakai  atau sudah terpasang.  Pada kayu yang 
sudah terpasang pelaburan dapat diulangi  secara periodik  setiap 2 -  3 
tahun.  Bahan  pengawet  yang  masuk  ke  dalam  kayu  sangat  tipis. 
Penembusan  akan  lebih  dalam  apabila  terdapat  retak.  Cara  tersebut 
hanya dipakai  untuk maksud terbatas,  yaitu membunuh serangga atau 
perusak yang belum banyak pada kayu yang sudah terpasang (represif). 
Selain  pada  kayu,  juga  dapat  dilakukan  pada  kayu  lapis,  bambu  dan 
produknya. 

B. Pencelupan 

Pengawetan  kayu  dengan  cara  pencelupan,  hasilnya  akan  lebih  baik 
dibandingkan dengan cara pelaburan atau penyemprotan karena bahan 
pengawet akan mengenai  seluruh permukaan. Lama waktu pencelupan 
dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan  atau  standar.  Biasanya  waktu 
pencelupan dalam larutan pengawet pelarut  organik atau minyak lebih 
singkat, yaitu kurang dari satu jam, sementara apabila digunakan bahan 
pengawet  pelarut  air  lebih  lama.  Kelemahan  cara  tersebut  adalah 
penembusan  dan  retensi  yang  diharapkan  tidak  memuaskan.  Karena 
hanya melapisi permukaan kayu sangat tipis, tidak berbeda dengan cara 
penyemprotan  dan  pelaburan.  Cara  tersebut  dipraktekkan  pada 
pengawetan bambu dan industri kayu 

lapis  dalam  mengawetkan  venir  serta  di  industri  penggergajian  untuk 
mencegah jamur biru. 

C. Rendaman panas-dingin 

Metode rendaman panas-dingin merupakan salah satu proses sederhana 
untuk  mengawetkan  kayu  kering  dan  setengah  kering  yang  umum 
digunakan sebagai bahan konstruksi rumah dan gedung (Anonim, 1999). 
Dalam cara ini kayu direndam dalam bak pengawetan yang terbuat dari 



logam, kemudian larutan bersama isinya Prosiding PPI Standardisasi 2009 
- Jakarta, 19 November 2009  

9.  dipanaskan  selama  beberapa  jam  dan  dibiarkan  tetap   terendam 
sampai larutan dingin. 

Cara  lain  dilakukan,  kayu berserta  larutan  dipanaskan  beberapa jam, 
kemudian kayu diangkat dan dimasukkan ke dalam bak lain yang bersi 
larutan dingin.  Suhu pemanasan berkisar 70°C  atau 80 – 95°C apabila 
kreosot yang digunakan (Anonim, 1969). Karena pemanasan, udara yang 
ada di dalam kayu mengembang dan pemanasan dihentikan jika tidak ada 
lagi  gelembung  udara  ke  luar.  Lama  waktu  perendaman  bergantung 
kepada  jenis  kayu  dan  ukuran   tebal  sortimen  atau  perendaman 
dihentikan  apabila  berat  contoh  uji  sebelum  dan  semudah  diawetkan 
menunjukkan nilai retensi yang dikehendaki. Cara tersebut sangat cocok 
untuk mengawetkan kayu yang memiliki  kelas keterawetan mudah dan 
sedikit sukar diawetkan dengan cara tekanan.  

D. Perendaman dingin 

Metode rendaman dingin merupakan salah satu proses  sederhana untuk 
mengawetkan kayu kering dan setengah kering yang umum digunakan 
sebagai  bahan  konstruksi  rumah  dan  gedung  (Anonim,  1999).  Bak 
pengawetannya  dapat  dibuat  dari  besi,  kayu  atau  beton  bergantung 
kepada keperluan. Dalam cara ini kayu 

direndam dalam bak pengawetan dan dibiarkan tetap terendam. Lama 
waktu  perendaman  bergantung  kepada  jenis  kayu  dan  ukuran   tebal 
sortimen atau perendaman dihentikan apabila berat contoh uji sebelum 
dan  semudah  diawetkan  menunjukkan  nilai  retensi  yang  dikehendaki. 
Cara tersebut sangat cocok untuk mengawetkan kayu yang memiliki kelas 
keterawetan mudah dan sedikit sukar diawetkan dengan cara tekanan. 

E. Vakum - tekan 

Salah satu keistimewaan dari proses ini adalah waktu pengawetan relatif 
cepat dan jalannya dapat dikendalikan sehingga retensi dan penembusan 
bahan pengawet  dapat disesuaikan dengan komoditas dan tujuan akhir 
penggunaan kayu. Pengawetan dilakukan dalam tabung tertutup dengan 
tekanan tinggi yaitu yaitu antara 800 kPa- 1400 kPa. Banyak variasi dalam 
proses  tekanan,  tetapi  prinsip  kerjanya  sama  dan  secara  garis  besar 
dibagi atas dua golongan yaitu proses sel penuh (full cell process) dan sel 
kosong  (empty  cell  process)  Proses  sel  penuh  digunakan  apabila 
menginginkan absorbsi larutan dalam kayu maksimum. Sedangkan proses 
sel  kosong  diperlukan  apabila  apabila  tujuannya  untuk  memperoleh 
penembusan  sedalam-dalamnya  dengan  retensi  yang  minimum, 



menggunakan  bahan  pengawet  creosote  dan  pelarut  minyak.  Dalam 
proses  tekanan,  kayu  yang  akan  diawetkan  disyaratkan  harus  dalam 
keadaan kering atau kadar air  maksimum 30%. Akan tetapi  bagi  kayu 
yang rentan terhadap jamur biru dan kumbang ambrosia dapat dilakukan 
dalam  keadaan  segar  atau  basah  dengan  proses  tekanan  berganti 
(Alternating  Pressure  Method)  atau  vakum-tekan  berganti  (Oscillating 
Pressure  Method).  Prosiding  PPI  Standardisasi  2009  -  Jakarta,  19 
November 2009  

10 Pengawetan bambu  

Secara anatomis bambu berbeda dengan kayu. Batang bambu berlubang, 
berbuku dan beruas. Kulit batang tidak mengelupas, melekat  kuat dan 
sukar ditembus oleh cairan.  Batang bambu dalam keadaan utuh relatif 
lambat kering dan pengeringan yang terlalu cepat menyebabkan pecah 
atau retak.  

A. Pengawetan bambu basah 

1. Proses boucherie 

Proses ini dilakukan pada bambu yang baru ditebang, yaitu batang belum 
dibersihkan,  cabang  dan  daun  masih  lengkap.  Pada  bagian  pangkal 
batang dihubungkan  dengan bak  yang berisi  larutan pengawet.  Bahan 
pengawet  masuk  melalui  bidang  potong  dan  dari  bagian  dalam 
menembus sampai ke ujung batang 

dengan bantuan proses penguapan (George  dalam Findlay, 1985). Bidang 
penyerapan  larutan  dapat  diperluas  dengan  cara  menguliti  bagian 
pangkal batang agar waktu pengawetan lebih pendek. Dalam proses itu, 
waktu  pengawetan  dipengaruhi  oleh  antara  lain:  jenis  dan  kadar  air 
bambu,  iklim  serta  bahan  pengawet  yang  digunakan.  Sebagai  contoh 
pengawetan  bambu  Dendrocalamus  strichus  pada  kadar  air  72,1% 
menggunakan 10% ZnCl2 diperoleh retensi 12,6 kg/m3 dan pada Bambusa 
polymorpha  pada  kadar  air  110%  diperoleh  retensi  28,4  kg/m3 pada 
panjang yang sama, yaitu 7,2 m (George  dalam Findlay,  1985).  Pada 
bambu ater (Gigantochloa atter Kurz.)  menggunakan campuran boraks, 
asam borat  dan polybor  dalam waktu 1 hari  75% dari  panjang batang 
sudah ditembus bahan pengawet dengan retensi 7,24 kg/m3 (Barly dan 
Sumarni, 1997). 

2. Modifikasi proses boucherie  

Dilakukan  dengan  cara  ujung  ranting  dan pohon  dipangkas.  Kemudian 
pada  bagian  pangkal  batang  yang  baru  ditebang  dipasang  selubung 
kedap air dan dengan bantuan pompa tekan, secara hidrostatis larutan 



bahan  pengawet  dimasukkan  dan  mendorong  cairan  yang  terdapat  di 
dalam  batang  bambu  ke  luar  (Kumar  et  al.,1994).  Suardika  (1994) 
menggunakan pompa listrik dengan tekanan 2 kg/m2 untuk menggantikan 
pompa air sederhana dan Morisco (1999) menggantinya dengan tabung 
udara yang dapat dipompa secara manual bertekanan 3 kg/m2– 5 kg/m2

B. Pengawetan bambu kering 

Pengawetan  bambu  dalam  keadaan  utuh  dengan  cara  vakum-tekan 
jarang dilakukan karena mudah pecah, tetapi jika diperlukan ruas antar 
buku  harus  dilubangi.  Pembuatan  lubang  di  ruas  juga  berlaku  pada 
pengawetan dengan cara rendaman dingin, rendaman panas-dingin atau 
pencelupan agar penembusan bahan pengawet merata. Cara rendaman, 
pencelupan  dan  pelaburan  dapat  dilakukan  terhadap  bambu  kering 
berupa bilah dan sayatan. Prosiding PPI Standardisasi 2009 - Jakarta, 19 
November 2009  

11 Pengawetan produk kayu berperekat  

Bahan pengawet dan perekat yang digunakan harus memiliki sifat yang 
sesuai  satu sama lain  (compatible),  sebab akan berpengaruh terhadap 
keteguhan rekat.Penerapan pengawetan dapat dilakukan dengan proses 
sederhana atau vakumtekan. Contoh, proses pencelupan, pelaburan dan 
tekanan dapat  dipakai  pada venir   yang selanjutnya dibuat  kayu lapis 
(Anonim.1959). Proses vakum-tekan juga dapat dipakai pada kayu lapis 
yang sudah jadi (Abdurrochim dan Barly,2002). Cara pertama lebih baik 
daripada cara kedua karena bahan pengawet masuk ke dalam venir yang 
setelah menjadi kayu lapis berarti masuk ke dalam semua bagian kayu 
lapis.  Cara  tersebut  dapat  dilakukan  pada  balok  dan  papan  yang 
selanjutnya  dibuat  kayu  lamina  atau  terhadap  balok  dan  kayu  lamina 
yang  sudah  jadi.  Sejalan  dengan  perkembangan,  pencampuran  bahan 
pengawet  ke  dalam  perekat  dapat  dilakukan  sepanjang  produk  yang 
dihasilkan  memenuhi  persyaratan  standar.  Contoh,  pemakaian  bahan 
pengawet organik pelarut air (emulsi  atau dispersi) dalam jumlah yang 
minimal, seperti penggunaan permetrin pada perekat fenol formaldehida 
dalam pembuatan kayu lapis  (Sulastiningsih   et  al.  1997;  2000)  dapat 
memenuhi persyaratan keteguhan rekat menurut standar Indonesia dan 
standar  Jepang.  Penggunaan  alfametrin  dan  foksim  masing-masing  ke 
dalam  perekat  urea  formaldehida  dalam  pembuatan  papan  partikel 
(Memed, et al., 1992; 1993) dapat memenuhi standar FAO bagi  medium 
density   dan  standar  Jepang  tipe  150.  Hasil  tersebut  mungkin  akan 
berbeda  jika  dipakai  bahan  pengawet  anorganik  karena  akan 
meningkatkan kekentalan perekat. Persyaratan retensi bahan pengawet 



disebutkan dalam standar produk yang bersangkutan, seperti dalam SNI 
Venir lamina (Anonim. 2000). 

Macam2 kayu olahan

Ada beberapa macam tipe papan kayu

1. Solid ( kayu utuh )
Kayu utuh yang tidak dibentuk dari sambungan atau gabungan, kayu solid yang 
cukup populer di Indonesia al; kayu jati, sungkai, nyatoh, ramin, dan jati belanda, 
dll
Harga kayu solid dihitung berdasarkan kubikasi, panjang x lebar x 
tebal.......umumnya harga kayu solid cenderung lebih mahal.

2. Layered ( plywood: multiplex, triplex, dll )
Kayu lapis yang biasa disebut tripleks atau multipleks, sesuai dengan namanya 
kayu lapis terbentuk dari beberapa lapis lembaran kayu. Lembaran-lembaran 
tersebut direkatkan dengan tekanan tinggi dan menggunakan perekat khusus. 
Kayu lapis yang terdiri dari tiga lembar kayu disebut tripleks. Sedangkan yang 
terdiri dari lebih dari tiga lembar kayu, disebut multipleks.

Ketebalan kayu lapis bervariasi, mulai dari 3mm, 4mm, 9mm, dan 18mm dengan 
ukuran penampang standart yaitu 120cm x 240cm. Kayu lapis bisa digunakan 
sebagai material untuk kitchen set, tempat tidur, lemari, atau meja.

Plywood memiliki banyak pilihan motif, yang kerap digunakan sebagai pelapis 
lemari ataupun kitchen set, al ; motif jati, sungkai, nyatoh, dll.....masing-masing 
motif mempunyai ciri khas dan warna tersendiri, umumnya plywood yang dilapisi 
oleh lapisan bermotif ini difinishing dengan cara plitur/ NC dan melamik.

Selain itu ada juga melaminto, yaitu kayu lapis dengan lapisan anti air yang 
umumnya dipasang pada bagian dalam kitchen set ataupun untuk bagian dalam 
pintu kamar mandi. Ada beberapa pilihan warna pada melaminto.

3. Partikel board
Jenis kayu olahan yang satu ini terbuat dari serbuk kayu kasar yang dicampur 
dengan bahan kimia khusus, campuran tersebut kemudian disatukan dengan 
lem dan dikeringkan dengan suhu tinggi.

Kayu partikel banyak digunakan sebagai material untuk berbagai furnitur. 
Namun, kayu partikel tergolong jenis kayu yang tidak tahan lama. Dalam kurun 
waktu tertentu, kayu partikel bisa berubah bentuk, terutama jika terkena air dan 
menahan beban terlalu berat.

4. MDF/ ( Medium Density Fiberboard )



Kayu yang terbuat dari campuran bubur kayu dengan bahan kimia tertentu, cara 
pembuatannya mirip dengan kayu partikel. Kayu MDF merupakan material kayu 
olahan yang tidak tahan terhadap air dan kelembapan. Untuk daerah-daerah 
yang memiliki kelembapan tinggi, sebaiknya tidak menggunakan kayu MDF.

Finishing kayu MDF bisa dilakukan dengan lapisan irisan kayu tipis ( veneer ), 
pelapis kertas ( tacon, supercon,dll ), melamik ataupun duco. Keunggulan dari 
MDF adalah permukaannya yang halus dan tidak berpori membuat proses 
finishing jauh lebih praktis dibandingkan proses finishing pada jenis kayu lainnya, 
namun ada juga kelemahannya yaitu harga yang relatif lebih mahal.

5. Blockboard
Balok-balok kayu berukuran 4cm-5cm dipadatkan menggunakan mesin, setelah 
itu diberi pelapis, sehingga hasil akhirnya berupa lembaran seperti papan kayu. 
Blockboard memiliki dua pilihan ketebalan, 15mm dan 18mm, harganya pun 
cenderung lebih murah dibandingkan kayu solid.

Untuk menilai kualitas kayu ada 3 faktor penentu.
1. Berat Jenis -> menentukan berat/ ringan bahan
2. Structural Strength -> menentukan kekuatan bahan dari segi struktur
3. Water Resistance Level -> menentukan ketahanan bahan terhadap air

Jenis board apa yang ringan dan kuat ?
Jika board yang dimaksud terbuat dari kayu utuh, perlu melihat tabel bahan 
kayu, karena 'kuat' ada 2 macam, kuat secara struktur, dan kemudian kuat 
tahan air.

Banyak cara untuk menambah kekuatan aggregate, antara lain memasukkan 
bahan kimia tambahan ke dalam campuran aggregate, dengan demikian bahan 
tsb akan mampu tahan air sehingga bisa dipakai di luar ruangan (exterior)

Board yang sering digunakan di industri mebel di indonesia yaitu teak-block, 
yang sesungguhnya adalah multipleks di mana lapisan terluarnya adalah kayu 
jati, namun di bagian dalam adalah kayu lunak. Treatment ini akan menambah 
nilai kayu tersebut, karena pola kayu yang di-'jual'. adalah kayu jati.

Teknologi yang ada saat ini, telah memungkinkan lapisan kayu untuk direkatkan 
pada bahan yang ringan, seperti aluminium dan juga PVC. Sehingga 
penampilannya tetap kayu, tetapi ringan.



Kayu Solid

Kayu solid merupakan bahan terkuat dan paling 
tahan lama dibandingkan kayu olahan. Namun persediaannya terbatas 
sehingga harganya pun sangat mahal. Proses pengerjaannya pun 
membutuhkan keterampilan yang khusus. Pengeringan harus sempurna 
untuk mengindari sifat muai susut kayu. Kayu yang biasa dipakai di 
Indonesia untuk furniture adalah kayu jati, kayu  nyatoh, dan kayu 
sungkai dan beberapa jenis kayu lainnya seperti mahoni, pinus, ramin dan 
cedar.

Kayu jati merupakan kayu yang paling banyak diminati karena 

kualitasnya, ketahanannya terhadap kondisi cuaca, tahan 
rayap, dan seratnya yang menarik. Kayu ini merupakan kayu kelas satu 
yang banyak diolah menjadi furniture berkelas. Jenis furniture ini pun 
sangat diminati oleh penduduk mancanegara sehingga permintaan 
eksport selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Warna ka yu jadi adalah coklat muda, coklat kelabu hingga 
coklat tua kemerahan. Sekalipun keras dan kuat kayu ini mudah dipotong 
dan dibentuk. Agar keindahan serat dan urat kayu terlihat alami, finishing 
nya bisa menggunakan politur, melamik atau PU (polyurethane).

Kayu sungkai kini semakin popular penggunaannya sebagai pengganti  
kayu jati yang mahal. Seratnya lebih lunak dan warnanya pun lebih terang 
dari kayu jati. Kayu sungkai cocok untuk furniture dalam ruangan. 
Walaupun harganya lebih murah dari kayu jati tapi masih lebih mahal dari 
pada kayu nyatoh.

Kayu nyatoh biasa disebut kayu jati muda yang banyak terdapat di 
propinsi Riau. Serat kayunya berwarna coklat muda dengan guratan yang 
khas. Kayu ini juga tahan terhadap serangan rayap dan tahan lama.



Kayu lapis ( plywood )

Kayu lapis merupakan kayu olahan yang biasa kita kenal 
dengan sebutan tripleks atau mutipleks. Kayu lapis dibentuk dari 
beberapa lembaran kayu yang direkatkan dengan tekanan tinggi. 
Ketabalanya bervariasi dari mulai 3 mm, 4 mm, 9 mm dan 18 mm dan 
luasannya 244 x 122 cm. Ketebalan plywood menentukan kekuatan dan 
kestabilannya.

Jenis kayu ini paling banyak dipakai sebagai material pembuat kitchen 
set, lemari, meja, dan tempat tidur. Oleh karena plywood mempunyai 
permukaan polos dan tidak memiliki serat yang khas maka kadang perlu 
diberi pelapis tambahan seperti venner(irisan kayu tipis) PVC ataupun 
melaminto. Harga kayu lapis lebih murah dari kayu solid tapi lebih mahal 
dari kayu olahan lainnya.

Blockboard

Blockboard merupakan potongan kayu kotak kecil-kecil 
( sekitar 2.5 - 5 cm ) yang dipadatkan dengan mesin dan diberi pelapis 
venner di kedua sisinya sehingga menjadi sebuah lembaran menyerupai 
papan. Ketebalannya bisa 12 mm, 15 mm dan 18 mm dan luasannya 
sama dengan multipleks.

Blockboard biasanya dibuat dari kayu lunak sehingga tidak sekuat 
plywood. Harganya pun sedikit dibawah plywood. Jenis block board yang 
banyak tersedia adalah teakblok (memakai lapisan venner kayu jati). 
Cukup baik untuk membuat rak, cabinet ataupun kitchen set.



Kayu MDF ( Medium Density Fibreboard )

MDF terbuat dari serbuk kayu halus dan bahan kimia 
resin yang direkatkan dan dipadatkan dengan suhu dan tekanan yang 
tinggi. Kayu yang dipakai biasanya diambil dari kayu sisa perkebunan 
ataupun bamboo. Ini membuat MDF lebih ramah lingkungan. Bentuknya 
berupa papan atau lembaran yan siap dipotong sesuai dengan kebutuhan. 
Versi yang lebih padat dan lebih kuat dikenal dengan HDF (High Density 
Fibreboard).

MDF sangat fleksibel sehingga mudah dibentuk. Ukuran dan 
kekuatannyapun  konsisten.  Namun karena memakai bahan kimia resin, 
MDF lebih berat dari Plywood dan particle board. Di pasaran MDF memiliki 
jenis finishing yang sangat berfariasi dari cat kayu, venner, PVC, HPL 
ataupun paper laminate. Warna dan motifnya pun dapat dibuat sangat 
beragam

Furniture yang memakai bahan MDF biasa dipakai untuk furniture praktis 
yang diproduksi masal oleh pabrik. Sistem knock down digunakan 
hampir di semua industry furniture dengan menggunakan dowel (batang 
kayu atau plastic kecil) atau connecting bolt yang membuat produk dapat 
dibongkar pasang dengan mudah.

Particel Board

Particle board terbuat dari partikel sisa pekerjaan kayu seperti serbuk 
gergaji, potongan kayu kecil, serpihan kayu dan bahan kimia resin yang 
direkatkan dengan tekanan tinggi dan kemudian dikeringkan.  Prosesnya 
kurang lebih hampir sama dengan MDF hanya bahan MDF lebih halus dan 

seragam  sedangkan partikel board lebih kasar dan tidak 
beraturan.

Harga particle board paling murah diantara kayu olahan lainnya. Musuh 
terbesarnya adalah air sehingga mempunyai keterbatasan dalam 
pemakaiannya di rumah tangga. Jika bahan ini basah maka kekuatannya 
akan hilang. Selain itu particle board juga dapat melengkung jika 
menahan beban berat.



Dalam proses finishingnya particle tidak bisa di cat atau di coating karena 
teksturnya yang kasar. Sehingga untuk menutupi permukaannya dipakai 
lapisan veneer, laminate atau fancy paper laminate yang direkatkan. 
Berhati hati juga karena partikel board tidak bisa digabungkan memakai 
paku atau sekrup biasa. Biasanya pabrik menggunakan semacan perekat 
atau sekrup khusus untuk menginstal furniture berbahan particle board.

SOAL

1. Pengertian Kayu

Kayu adalah bahan yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan 

(pohon-pohonan/trees) dan termasuk vegetasi alam. Kayu mempunyai 4 



unsur esensial bagi manusia antara lain:

1. Selulosa, unsur ini merupakan komponen terbesar pada kayu, meliputi 

70 % berat kayu.

2. Lignin, merupakan komponen pembentuk kayu yang meliputi 18% - 

28% dari berat kayu. Komponentersebut berfungsi sebagai pengikat 

satuan srtukturil kayu dan memberikan sifat keteguhan kepada kayu.

3. Bahan-bahan ekstrasi, komponen ini yang memberikan sifat pada kayu, 

seperti : bau, warna, rasa, dan keawetan. Selain itu, karena adanya bahan 

ekstrasi ini, maka kayu bisa didapatkan hasil yang lain misalnya: tannin, 

zat warna, minyak, getah, lemah, malam, dan lain sebagainya.

4. Mineral pembentuk abu, komponen ini tertinggal setelah lignin dan 

selulosa terbakar habis. Banyaknya komponen ini 0.2% - 1% dari berat 

kayu.

2. Jelaskan  Keuntungan  dan  Kerugian  Penggunaan  Kayu  untuk 

Konstruksi!

Keuntungan

• Berkekuatan tinggi dengan berat jenis rendah,
• Tahan terhadap pengaruh kimia dan listrik,
• Mudah  didapatkan  dan  relative  murah.  Mudah  didapatkan 

khususnya  di  Indonesia  dan  harganya  pun  relative  murah 
dibandingkan dengan beton atau baja.

• Pada  kayu  kering  memiliki  daya  hantar  panas  dan  listrik  yang 
rendah, sehingga sangat baik untuk patisi,

• Memiliki sisi keindahan yang khas, dan seni yang tinggi,
• Mudah Dikerjakan,
• Tahan terhadap Gempa, karena struktur kayu tidak sekaku struktur 

beton  dan  relative  ringan  dimana  besarnya  gaya  gempa  yang 
bekerja  pada  suatu  bangunan  dipengaruhi  oleh  berat  sendiri 
bangunan tersebut,



• Mudah  diganti  dalam  jangka  waktu  yang  singkat  atau  tidak 
membutuhkan waktu yang lama bila dibandingkan dengan bahan 
bangunan lain seperti beton atau baja apabila ada perbaikan.

• Mampu menahan gaya tarik, tekan (desak) serta lentur.
• Hasil  Bongkaran  atau  sisa  pemakaian  masih  mempunyai  nilai 

ekonomis.

 Kerugian

• Rentan terhadap bahaya kebakaran,  dikarenakan sifat  kayu yang 
mudah terbakar. Berbeda dengan beton atau baja yang masih ada 
toleransi temperature panas, sedangkan kayu tidak ada toleransi.

• Mudah diserang rayap, serangga dan sejenis pengrusak kayu yang 
lainnya,

• Pemuaian dan susut yang relative besar. Pemuaian serta susut yang 
besar  akan terjadi  pada kayu yang masih  dalam keadaan basah 
atau yang baru ditebang sehingga kayu yang baru ditebang harus 
dikeringkan  sampai  kering  mati  barulah  dugunakan  untuk 
menghindari pemuaian serta susut yang lebih besar.

• Pembebanan  untuk  jangka  panjang  lendutannya  sangat  besar, 
Balok  kayu  yang  sudah  lama  dibebani  akan  mengakibatkan 
lendutan  yang  besar  seiring  dengan  bertambahnya  umur 
pemakaian kayu atau menurunnya kekutatan kayu.

• Tidak  bisa  digunakan  untuk  bentang-bentang  yang  panjang. 
Penggunaan kayu pada struktur bentang panjang seperti kuda-kuda 
yang panjang lendutan kayu yang dihasilkan sangat besar.

• Kurang  homogen  dengan  adanya  cacat-cacat  alami  seperti  arah 
serat yang membentuk penampang, spiral, diagonal, mata kayu dan 
sebagainya. Kurang homogen pada kayu akibat adanya cacat alami 
seperti ini dapat menurunkan mutu kayu serta kekutannya sehingga 
kurang tepat bila digunakan sebagai struktur utama.

• Perlu  adanya  perawatan  khusus.  Seperti  pengecatan  agar 
memperlambat lapuknya kayu dan yang perlu diperhatikan adalah 
menjaga kayu dari serangan serangga baik ia kumbang, rayap serta 
serangga-serangga  lain  yang  dapat  mengakibatkan  menurunnya 
kekuatan dari pada kayu terebut.

• Beberapa jenis kayu kurang awet. Ada beberapa jenis  kayu yang 
kurang awet sehingga untuk penggunaannya pada struktur utama 
kurang bagus, contohnya tiang pancang kayu karena sebagian kayu 
apabila  direndam  terus  didalam  air  dia  akan  semakin  awet  dan 
tahan lama.

• Kekuatannya sangat dipengaruhi oleh jenis kayu, mutu, kelembaban 
dan pengaruh waktu pembebanan. Ini sudah jelas bahwa kekuatan 
kayu  sangat  dipengaruhi  oleh  jenis  dan  mutu  seperti  kayu  jati, 
galam dan sebagainya.

• Keterbatasan  ukuran  khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan 
struktur  bangunan  yang  berskala  besar  dan  tinggi.  Dalam 
perencanaan suatu struktur bangunan dari kayu, perencana harus 
mengetahui  ukuran-ukuran  kayu  yang  umumnya dijual  dipasaran 



dan perencana tidak bisa membuat ukuran kayu untuk strukturnya 
sesuka hati karena keterbatasan ukuran kayu yang ada dipasaran 
kecuali harus mengolah sendiri ukurannya namun ini sangat jarang 
sekali dilakukan.

• Untuk beberapa jenis  kayu tertentu harganya relative mahal dan 
ketersediaan  terbatas  (langka).  Seperti  kayu  Ulin  misalnya  yang 
memiliki  mutu  tinggi  dan  harganya  pun  jauh  lebih  mahal  serta 
ketersediaannya terbatas.

3. Jelaskan Sifat Fisis Kayu

a. Berat dan Berat Jenis

Berat suatu kayu tergantung dari jumlah zat kayu, rongga sel, kadar 
air dan zat ekstraktif didalamnya.  Berat suatu jenis kayu 
berbanding lurus dengan BJ-nya.  Kayu mempunyai berat jenis yang 
berbeda-beda, berkisar antara BJ minimum 0,2 (kayu balsa) sampai 
BJ 1,28 (kayu nani).  Umumnya makin tinggi BJ kayu, kayu semakin 
berat dan semakin kuat pula.

b. Keawetan

Keawetan adalah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-
unsur perusak kayu dari luar seperti jamur, rayap, bubuk dll. 
Keawetan kayu tersebut disebabkan adanya zat ekstraktif didalam 
kayu yang merupakan unsur racun bagi perusak kayu.  Zat 
ekstraktif tersebut terbentuk pada saat kayu gubal berubah menjadi 
kayu teras sehingga pada umumnya kayu teras lebih awet dari kayu 
gubal.

c. Warna

Kayu yang beraneka warna macamnya disebabkan oleh zat pengisi 
warna dalam kayu yang berbeda-beda.

d. Tekstur

Tekstur adalah ukuran relatif sel-sel kayu.  Berdasarkan teksturnya, 
kayu digolongkan kedalam kayu bertekstur halus (contoh: giam, 
kulim dll), kayu bertekstur sedang (contoh: jati, sonokeling dll) dan 
kayu bertekstur kasar (contoh: kempas, meranti dll).

e. 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, serta terpilin dan serat diagonal (serat 
miring).

4. Jelaskan sifat mekanis kayu!

Kekuatan Tarik
Dua arah kekuatan tarik pada kayu yaitu searah serat kayu atau 
tegak lurus (melintang) arah serat kayu. Kekuatan tarik kayu adalah 
bagaimana reaksi bahan kayu terhadap gaya-gaya yang menarik 
kayu. Pada umumnya kayu memiliki kekuatan tarik lebih besar 
searah serat kayu.

Kekuatan Tekan
Adalah daya tahan kayu terhadap tekanan pada searah serat kayu 
atau melintang serat kayu. Kekuatan tekan kayu lebih lemah pada 
arah melintang serat.

Keteguhan Geser
Keteguhan geser adalah kekuatan kayu menahan gerakan dan 
tekanan yang membuat kayu bergeser (tanpa pukulan) baik itu 
beban mati ataupun beban hidup. Beban mati artinya tekanan 
secara terus menerus pada skala tekanan tertentu. Sedangkan 
beban hidup berarti tekanan yang berulang-ulang dan bisa berubah-
ubah kekuatannya.

Kelenturan (Kekuatan Lengkung)
Kayu juga tahan terhadap gaya yang berusaha melengkungkan 
kayu dengan satu kali tekanan secara terus menerus atau berkali-
kali (secara mendadak, seperti pukulan).

Kekuatan Belah
Daya tahan kekuatan kayu terhadap tekanan belah paling rendah 
pada posisi searah serat. Walaupun demikian untuk beberapa jenis 
kayu tertentu sangat baik apabila kekuatan belahnya sangat lemah 
karena jenis kayu ini akan sangat cocok untuk pembuatan atap 
sirap atau kayu bakar

5. Sebutkan Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat mekanik kayu?
 Faktor  luar  (eksternal):  pengawetan  kayu, 

kelembaban  lingkungan,  pembebanan  dan  cacat  yang 

disebabkan oleh jamur atau serangga perusak kayu.



 Faktor dalam kayu (internal): BJ, cacat mata kayu, 

serat miring dsb.
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