
RSNI T-08-2005 
 

Page 1 of 7 Daftar RSNI 
2006 BACK 

Metode pengujian lentur posisi tidur kayu dan bahan struktur bangunan berbasis 
kayu dengan pembebanan titik ke tiga 

1 Ruang lingkup 
Metode pengujian ini mencakup penurunan keteguhan lentur dan modulus elastisitas posisi 
tidurkayu dan bahan struktur bangunan berbasis kayu yang dipilah secara masinal pada 
pengujianlentur posisi tidur dengan pembebanan ke titik tiga. 

2 Acuan normatif 
ASTM D 198-1999 Methods of Static Tests of Timber in Structural Sizes 

ASTM D 4761, Standard test method for mechanical properties of lumber and structural 
woodbasedmaterial 

SNI – 03-6881-2002, Tatacara evaluasi besaran izin untuk klasifikasi mutu kayu struktural 

SNI- 03-6850-2002, Metode pengukuran kadar air kayu dan bahan berkayu. 

3 Istilah dan definisi 
3.1 
batas proporsional 
batas teoritis dimana kayu sudah tidak lagi bersifat elastis yaitu dapat kembali ke kondisi semula 
bila mendapatkan beban yang di dalam pengujian lentur ditunjukkan dengan penambahan defleksi 
yang mulai meningkat pada setiap penambahan beban yang sama. 

3.,2 
jarak tumpuan 
jarak teoritis dari tumpuan ke tumpuan reaksi-reaksi perletakan akhir dimana benda uji 
didukunguntuk mengakomodir beban lentur pada arah melintang. 

3.3 
kadar air keseimbangan 
kondisi kadar air pada kayu dimana kayu tidak kehilangan atau bertambah kadar airnya olehudara 
di sekitarnya. 

3.4 
lebar 
dimensi benda uji pada arah tegak lurus terhadap tumpuan dan juga tegak lurus terhadap 
arahbeban yang diberikan. 

3.5 
mesin uji 
suatu alat yang mengkombinasikan (1) reaksi rangka untuk menumpu benda uji, (2) mekanisme 
pembebanan untuk menerapkan beban pada kecepatan yang ditentukan, dan (3) suatu alat untuk 
mengukur gaya yang dapat dikalibrasi untuk memenuhi kebutuhan ketelitian yang disyaratkan. 
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3.6 
panjang bentang 
jarak teoritis dari tumpuan ke tumpuan reaksi-reaksi perletakan akhir dimana benda uji didukung 
untuk mengakomodir beban lentur pada arah melintang. 

3.7 
pembebabanan titik ke tiga 
suatu kondisi terlentur di mana dua titik beban terletak pada 1/3 panjang bentang (lihat lampiran). 

3.8 
tinggi 
dimensi benda uji pada arah tegak lurus terhadap tumpuan dan sejajar dengan arah beban yang 
diberikan. 

4 Pengertian dan penggunaan 
4.1 Metode pengujian ini menyediakan prosedur yang dapat diterapkan pada kondisi lapangan 

yang sesungguhnya seperti di pabrik dimana benda uji tidak dalam kondisi kadar air 
keseimbangan. 

4.2 Data yang dihasilkan melalui metode ini dapat digunakan sebagai berikut: 

4.2.1 Menghasilkan sifat kekuatan dan kekakuan untuk populasi yang diwakili oleh bahan yang 
akan diuji (yaitu satu kelas, kombinasi dari beberapa kelas, jenis tertentu, kelompok jenis 
atau contoh uji yang teridentifikasi maupun tidak). 

4.2.2 Untuk menegaskan validitas sifat kekuatan dan kekakuan populasi yang diwakili oleh bahan 
yang akan diuji. 

4.2.3 Untuk mengetahui pengaruh parameter-parameter yang mempengaruhi sifat kekuatan dan 
kekakuan bahan seperti kadar air, temperatur, ukuran dan letak mata kayu atau miring serat. 

4.3 Prosedur-prosedur yang dipilih berkaitan dengan metode-metode pengujian ini harus 
didokumentasikan seluruhnya pada laporan untuk menginformasikan korelasi dengan hasil-
hasil pengujian yang diperoleh melalui penggunaan prosedur pengujian biasa sebagaimana 
yang tercantum dalam ASTM D-198-1999. 

5 Persyaratan 
5.1 Persyaratan umum 
Mesin uji yang digunakan harus dikalibrasi dan memenuhi ketentuan ketelitian yang 
dipersyaratkan. 

5.2 Persyaratan teknis 
5.2.1 Alat uji 
a Alat uji yang memenuhi ketentuan pembebanan dan penurunan modulus elastisitas sebagaimana 

terlihat pada Gambar 1. 

b Alat pembebanan dan tumpuan, termasuk plat beban yang lebarnya paling sedikit memenuhi 
luasnya benda uji. 

c Panjang plat beban dari alat pembebanan tidak kurang dari satu setengah tinggi benda uji. 

d Bila hanya modulus elastisitas yang akan dihitung, ketentuan tentang plat beban dapat diabaikan. 
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e Rol dan sumbu yang terdapat pada alat uji harus dipasang sedemikian rupa sehingga menjamin 
minimasi gaya aksial yang timbul pada benda uji. 

f Benda uji harus mendapatkan dua beban terpusat yang terletak pada jarak yang sama dari 
penyangga. 

g Bila sistem yang digunakan dalam pengukuran modulus elastisitas adalah penambahan beban, 
beban awal harus mencukupi untuk membuat benda uji bersentuhan dengan tumpuan dan 
terletak sedemikian rupa secara baik namun masih dapat bergerak yang menghasilkan defleksi 
yang terukur dengan tepat. 

h Penambahan beban harus menghasilkan defleksi minimum 0.0125 mm. 

i Deflektometer harus sesuai dengan sistem penambahan beban. 

j Defleksi pada sistem tumpuan harus diukur apakah dapat diabaikan atau dapat digunakan sesuai 
kalibrasi. 

k Defleksi dapat diukur sebagai pergeseran alat pembebanan mesin uji. Defleksi ditetapkan 
sebagai rata-rata defleksi pada titik beban. 

5.2.2 Keakuratan 
a Titik beban harus terletak dalam jarak maksimum 3 mm dari titik yang ditentukan. 

b Alat pengukur gaya harus mengukur beban dengan ketelitian kurang dari + 1,0 % daribeban pada 
beban-beban sama atau di atas 4450 N. Sedangkan untuk beban dibawah 4450 N ketelitian 
harus kurang dari 45 N. 

c Alat pengukur defleksi harus mengukur defleksi dengan ketelitian kurang dari + 2,0 % 
untukdefleksi dari defleksi-defleksi sama atau di atas 4 mm. Sedangkan untuk defleksi di bawah 
4mm ketelitian kurang dari 0.025 mm. 

5.2.3 Benda uji 
a Bila evaluasi pengaruh perubahan muka melintang kayu dilakukan secara obyektif, dimensi 

benda uji adalah dimensi kayu di pasaran. 

b Panjang benda uji minimum adalah panjang jarak tumpuan sebesar 17 – 25 kali tinggi benda uji 
ditambah dengan panjang tertentu yang dapat menjamin benda uji tidak selip pada saat 
pengujian. 

c Standar jarak tumpuan adalah 32 kali tinggi untuk nominal ukuran kayu 38 mm, untuk rasio lain 
diijinkan sepanjang perubahan yang ada akibat pembebanan tercatat dengan baik. 

5.2.4 Pengkondisian 
a Benda uji dapat diuji pada kondisi kadar air, temperatur atau perlakukan yang dikehendaki. 

b Bila temperatur pengujian kurang dari 7oC atau lebih dari 32oC maka temperatur pengujian harus 
dilaporkan. 

6 Pelaksanaan pengujian 
a. Ukur dan catat dimensi dan kadar air melintang benda uji pada bagian tengah atau bagian lain 

yang lebih mewakili dan lakukan untuk setiap benda uji. 

b. Ukur dimensi sampai nilai mendekati 1 mm 
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c. Ukur kadar air sesuai SNI 03-6850-2002, metode pengukuran kadar air kayu dan bahan 
berkayu. 

d. Persiapkan alat uji hingga bagian memanjang kayu tidak menyebabkan adanya bias akibat 
cacat, atau adanya bias perletakan benda uji pada penyangga sebagai mana yang ditentukan 
sebelumnya 

e. Letakkan benda uji sedemikian rupa sehingga bagian kayu yang berada di luar tumpuan 
seimbang antara satu bagian dengan lainnya, bila kekuatan kayu juga diukur atau tidak perlu 
ada penyeimbangan bila hanya untuk mengukur modulus elastisitas, bila salah satu bagian 
sangat panjang harus diberi beban agar stabil. 

f. Atur kecepatan pembebanan sebagai berikut: 

1) bila digunakan untuk menguji kekuatan dan modulus elastisitas dengan beban menerus, 
bebani benda uji dengan kecepatan pembebanan yang menyebabkan benda uji rusak pada 
waktu 1 menit atau dengan defleksi benda uji 75 mm/menit. Hasil pengujian tidak dapat 
diterima apabila kerusakan terjadi kurang dari 10 detik atau lebih dari 10 menit. 

2) bila digunakan untuk menguji modulus elastisitas dengan penambahan beban, berikan beban 
awal terlebih dulu, bebani dengan kecepatan yang tinggi dan ukur defleksi dengan cepat 
untuk menghindari adanya rangkak. 

g. Dapatkan data beban-defleksi sesuai dengan ketelitian yang ditentukan. 

h. Catat beban maksimum yang terjadi, bila dilakukan pengujian kekuatan; 

i. Rekam kerusakan yang terjadi tergantung pada tujuan pengujian; 

j. Hitung modulus elastisitas dan kuat lentur mutlak dengan rumus sebagai berikut: 

 
dimana: 

E = modulus elastisitas (MPa) 
P’ = beban pada balok pada batas proporsional (N) 
L = panjang bentang (mm) 
b = lebar benda uji (mm) 
h = tinggi benda uji (mm) 

 = defleksi pada sumbu netral reaksi dan tengah balok pada batas proporsional (mm) 

 
di mana 

ólt = kuat lentur mutlak (MPa) 
P = beban maksimum (N) 
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7 Pelaporan 
Laporan pengujian sekurang-kurangnya mencantumkan: 

a. Deskripsi tentang alat uji termasuk gambar detail, jarak tumpuan, dan alat pengukur defleksi, 

b. Deskripsi prosedur kalibrasi, frekwensi dan catatannya 

c. Metode yang digunakan untuk pengukuran kadar air 

d. Kecepatan pengujian dan pengaturan kecepatan yang dilakukan 

e. Perletakan benda uji pada arah memanjang dan pemilihan muka tarik. 

f. Data pengukuran beban-defleksi untuk perhitungan modulus elastisitas. 

g. Deskripsi tentang populasi yang diambil contohnya, termasuk letak geografis, jenis atau 
kelompok jenis, geometri benda uji, kelas atau kombinsi kelas, perlakukan terhadap benda uji. 

h. Deskripsi contoh uji termasuk banyaknya contoh uji, pengkondisian, temperatur benda uji pada 
saat pengujian dan benda uji yang gagal pada waktu pengujian. 

i. Data benda uji termasuk kelas mutu, dimensi penampang irisan yang sesungguhnya, kadar air, 
data beban-defleksi, beban maksimum, waktu benda uji rusak, lokasi dan uraian kerusakan. 

j. Detail penyimpangan yang terjadi. 

 

 
Gambar 1 Pengujian lentur muka lebar dengan pembebanan titik ke tiga 
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