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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 
Dalam suatu konstruksi bangunan hal yang dibutuhkan adalah mengetahui kekuatan 

dari material yang akan dipakai. Kayu merupakan salah satu produk dari alam yang 

dapat digunakan sebagai bahan material untuk membuat bangunan. Kayu 

merupakan material dari alam yang memiliki berbagai macam jenis dan 

kekuatannya maka dari itu sangatlah penting untuk mengetauhui kekuatan dari kayu 

sebelum digunakan sebagai material untuk membuat bangunan. 

Kesulitan dalam menjadikan kayu sebagai bahan utama pada konstruksi adalah 

menentukan mutu dari kayu itu sendiri, hal ini dikarenakan mutu kayu tidak dapat 

ditentukan hanya berdasarkan dari melihatnya akan tetapi harus dilakukan 

penelusuran yang lebih mendetail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Mesin Grading kayu (E-Grader) 

(Sumber : https://www.pinepac.co.nz/wp-content/uploads/2016/03/E-grader.jpg) 

http://www.pinepac.co.nz/wp-content/uploads/2016/03/E-grader.jpg)
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Maka dari itu untuk mendorong perkembangan konstruksi kayu Indonesia salah 

satu bagian yang terpenting adalah menentukan mutu kayu dengan menggunakan 

mesin grading seperti Gambar 1.1 yang menguji secara mekanis karena suatu 

parameter perencanaan sangatlah penting dan utama dalam mempengaruhi efisiensi 

dan keamanan struktur hasil perencanaan. 

Untuk memahami struktur kayu maka pemahaman mengenai pemilahan mekanis 

tersebut menjadi hal penting karena tanpa memahami pemilahan kayu secara 

mekanis, seseorang tidak dapat memahami sifat dari kayu. Melihat betapa 

pentingnya pemilahan kayu maka perlu ada peninjauan khusus terhadap pemilahan 

kayu dengan menggunakan mesin pemilah kayu. 

1.2. Perumusan Masalah 

 
Pengujian mutu dari kayu sangatlah penting untuk dijadikan material struktur 

bangunan. Akan tetapi alat uji khusus untuk menguji kayu tidaklah mudah 

didapatkan, maka dari itu dibuatlah alat penguji mutu kayu dari alat California 

Bearing Ratio (CBR) yang telah disusun sebagai alat penguji mutu kayu yang 

sederhana dengan mengacu kepada ASTM D198. Apabila konsep ini dapat 

diterapkan, maka akan sangat baik untuk kemajuan kontruksi kayu di Indonesia 

karena dapat dilakukannya penelitian mengenai kayu lebih lanjut tanpa perlu 

mencari mesin spesifik khusus untuk menguji kayu. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini akan dilakukan untuk meninjau alat CBR yang telah disusun. Hasil 

dari penelitian ini dapat mengetahui apakah membuat alat uji mutu kayu yang 
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disusun dengan konsep dasar ASTM D198 dapat digunakan untuk menentukan 

mutu kayu. 

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

 
Pada penelitian tugas akhir ini akan membahas tentang mendapatkan mutu kayu 

dengan mengujinya menggunakan alat uji sederhana yang mengacu ASTM D198. 

Dalam proses pengujian tersebut didapatkan nilai beban dan deformasi dan akan 

diolah menjadi Modulus of Elasticity (MOE) yang dapat menentukan mutu dari 

kayu. 

Dalam penulisan tugas akhir ini, tentunya ada beberapa batasan masalah untuk 

menguji mutu kayu secara khusus yaitu: 

1. Alat yang digunakan yaitu dengan alat uji California Bearing Ratio (CBR) yang 

disusun berada di Universitas Pelita Harapan (UPH). 

2. Pedoman pada proses pengujian tersebut memakai acuan dari ASTM D198. 

 

3. Aplikasi alat tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi mutu kayu Meranti 

dari PT KLI. 

 

1.5. Hipotesis 

 
Hipotesis awal dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa untuk menguji mutu 

kayu dapat dilakukan dengan alat sederhana yang mengacu kepada ASTM D198. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

 
Dalam mengerjakan penelitian tugas akhir ini, tujuannya adalah untuk menguji 

mutu kayu menggunakan alat sederhana. Untuk menguji mutu kayu dapat 
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digunakan mesin grading mekanik yang memiliki banyak versi akan tetapi sebagian 

besar mesin ini mengacu kepada ASTM D198. Di dalam ASTM D198 dijelaskan 

mengenai konsep dasar tentang menguji mutu kayu yaitu dengan balok dua 

tumpuan dan dua beban. Maka dari itu akan dilakukan pembuatan alat uji untuk 

menguji mutu kayu berdasarkan ASTM D198. Setelah membuat alat uji maka harus 

dikalibrasi sebelum dapat digunakan untuk menguji mutu kayu. Kayu yang 

digunakan untuk aplikasi alat uji adalah kayu Meranti karena kayu Meranti mudah 

untuk dikeringkan sehingga ukuran dan bentuknya relatif stabil dan kayu Meranti 

adalah kayu yang tergolong kayu yang tahan lama. 


