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Metode pengujian lentur posisi tidur kayu dan bahan struktur 
bangunan berbasis kayu dengan beban terpusat di tengah bentang 

1 Ruang lingkup 
Metode pengujian ini menyediakan prosedur-prosedur penurunan modulus elastisitas bentang 
panjang dari kayu dan bahan struktur bangunan berbasis kayu yang mengalami lentur terpusat di 
tengah bentang. 

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 wood-
based material 

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, definisi dan simbol 
3.1 
beban terpusat di tengah bentang 
suatu kondisi terlentur di mana titik beban memiliki jarak yang sama dari dua titik tumpuan 

3.2 
jarak tumpuan 
adalah jarak teoritis dari tumpuan ke tumpuan reaksi-reaksi perletakan akhir dimana benda uji 
didukung untuk mengakomodir beban lentur pada arah melintang. 

3.3 
lebar 
dimensi benda uji pada arah tegak lurus terhadap tumpuan dan juga tegak lurus terhadap arah 
beban yang diberikan. 

3.4 
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. 

3.5 
modulus elastisitas bentang panjang 
modulus elastisitas yang dihitung dari defleksi yang diukur pada pengujian lentur muka lebar 
dengan beban terpusat dan rasio jarak tumpuan dan tinggi mendekati 100 (90 sampai 110). 
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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 
tinggi 
dimensi benda uji pada arah tegak lurus terhadap tumpuan dan sejajar terhadap 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 
hasilhasil 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 
a Tumpuan yang menjamin ujung benda uji bergerak bebas, salah satu ujung penyangga harus 

dibuat sedemikian rupa sehingga kayu yang memuntir tetap stabil seperti tumpuan dengan 
tumpuan tunggal yang dapat bergerak menyesuaikan ujung lainnya dari kayu sehingga kayu 
tidak kaku yang menyulitkan pembebanan. 

b Deflektometer dengan kapasitas untuk mengukur defleksi sedikitnya hingga 25 mm dengan 
pengukuran mendekati 0.025 mm. 

c Beban awal mendekati 22,24 N 

d Beban yang terkalibrasi yang memiliki keakuratan 0,22 N 

6. Pelaksanaan pengujian 
a Rentangkan tumpuan yang menghasilkan rasio jarak tumpuan dan tinggi mendekati 100 (90 

sampai 110) ditentukan plus atau minus 3 mm untuk perhitungan modulus elastisitas. 
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b Letakkan deflektometer di bagian tengah penyangga dan atur sedemikian rupa hingga defleksi 
kayu dapat diukur ketika terbebani. 

c Atur alat uji sedemikian rupa hingga letak deflektometer dan penyangga tidak bergeser lebih dari 
0.025 mm ketika beban diletakkan pada benda uji. 

d Letakkan benda uji dengan posisi muka lebar pada tumpuan dan pastikan terletak dengan baik; 

e Berikan beban awal pada benda uji atau pada bagian dekat tengahnya yang juga dekat bagian 
tengah tumpuan. 

f Berikan beban pada benda uji di bagian tengahnya yang merupakan bagian tengah tumpuan, 
yang dapat memberikan defleksi sebesar 5mm atau lebih pada benda uji dengan modulus 
elastisitas bentang panjang sebesar 13 790 MPa. 

g Amati deflektometer untuk mendapatkan defleksi yang ditimbulkan oleh beban yang diberikan. 

h Hitung modulus elastisitas bentang panjang dengan rumus sebagai berikut: 

 
dimana : 

E = modulus elastisitas (MPa) 
P = beban (N) 
L = jarak tumpuan (mm) 
d = defleksi (mm) 
I = momen inersia (mm4) 

7. Pelaporan 
Laporan pengujian sekurang-kurangnya mencantumkan: 

a. Deskripsi tentang alat uji termasuk gambar detil, jarak sangga, 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. 
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Lampiran A 
(Informatif) 

Daftar nama dan lembaga 

1 Pemrakarsa 
Puslitbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Departemen 
Pekerjaan Umum 

2 Penyusun 

 
 


