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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah dari Allah SWT maka modul ini dapat 

diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. 

Modul yang berjudul “Memahami Bahan Bangunan” ini mencakup tiga kompetensi 

dasar, yaitu: 1) memdeskripsikan bahan bangunan kayu; 2) mendeskripsikan bahan 

bangunan batu dan beton; dan 3) mendeskripsikan bahan bangunan baja. Modul ini 

merupakan bahan pembelajaran yang digunakan peserta didik, untuk memahami 

salah satu bagian dari beberapa Kompetensi. 

Dengan Modul ini peserta didik diharapkan dapat memdeskripsikan bahan bangunan 

kayu, mendeskripsikan bahan bangunan batu dan beton, dan mendeskripsikan 

bahan bangunan baja, tampa harus banyak dibantu oleh pengajar. 

 

Mamuju, Oktober 2012 

Penyusun 

 

 

Muh. Arafah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

H. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Memahami bahan bangunan 1. Mendeskripsikan  bahan bangunan kayu 

2. Mendeskripsikan bahan bangunan batu dan beton 

3. Mendeskripsikan bahan bangunan baja 

 
 

I. Deskripsi 

Modul ini berjudul “Memahami Bahan Bangunan” yang mencakup tiga kegiatan 

belajar, yaitu mendeskripsikan  bahan bangunan kayu, mendeskripsikan bahan 

bangunan batu dan beton, dan mendeskripsikan bahan bangunan baja. Modul 

ini merupakan dasar untuk mempelajari modul “Mengidentifikasi Ilmu Bangunan 

Gedung”.  

Apabila Anda telah mempelajari dan menguasai modul ini, maka anda dapat 

memahami bahan bangunan dengan baik dan benar. 

 

J. Waktu 

Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi yang menjadi 

target belajar adalah 36 jam pelajaran 

 

K. Prasyarat 

Kemampuan awal yang harus dikuasai sebelum mempelajari modul ini adalah 

menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dalam mempelajari modul 

ini Anda harus didukung  oleh adanya lokasi kerja, peralatan, material dan 

dokumentasi yang sesuai dengan konstruksi. 

 

L. Petunjuk Penggunaan Modul 

Sebelum membaca dam mempelajari modul ini Anda harus memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Bacalah lembar informasi dengan seksama, sebelum anda mempelajari 

modul ini. 
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2. Modul ini hendaknya dipelajari secara individual. 

3. Ikuti sesuai dengan petunjuk modul. 

 

M. Tujuan Akhir 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Siswa dapat: 

1. Mendeskripsikan  bahan bangunan kayu 

2. Mendeskripsikan bahan bangunan batu dan beton 

3. Mendeskripsikan bahan bangunan baja 

 

N. Cek Penguasaan Standar Kompetensi 

Apakah anda sudah memahami hal-hal sebagai berikut:  

1. Jenis-jenis kayu  ya/tidak 
   

2. Sifat-sifat fisis kayu  ya/tidak 
   

3. Sifat-sifat mekanis kayu (sebagai material konstruksi)  ya/tidak 
   

4. Penggolongan produk kayu  ya/tidak 
   

5. Kegunaan kayu pada bangunan  ya/tidak 
   

6. Sistem struktur dan sambungan dalam konstruksi kayu  ya/tidak 
   

7. Sifat dan Karakteristik bata sebagai bahan bangunan  ya/tidak 
   

8. Material penyusun beton bertulang  ya/tidak 
   

9. Sifat dan karakteristik beton sebagai bahan bangunan  ya/tidak 
   

10. Konstruksi dan detail beton bertulang  ya/tidak 
   

11. Sifat-sifat baja sebagai material struktur bangunan  ya/tidak 
   

12. Jenis-jenis baja struktural  ya/tidak 
   

13. Konsep sambungan struktur baja  ya/tidak 
   

14. Penggunaan konstruksi baja  ya/tidak 

 

 

 

  



 Modul Memahami Bahan Bangunan 

 Muh.Arafah, S.Pd. – SMK Negeri 1 Karossa – 2012        8 

BAB II. 
PEMBELAJARAN 

 

i. Kegiatan Belajar 1 

Mendeskripsikan bahan bangunan kayu. 

 

1. Tujuan 

 Menjelaskan jenis-jenis kayu, 

 Menjelaskan sifat-sifat fisis kayu, 

 Menjelaskan sifat-sifat mekanis kayu (sebagai material konstruksi) 

 Penggolongan Produk Kayu 

 Menjelaskan kegunaan kayu pada bangunan 

 Sistem Struktur dan Sambungan dalam Konstruksi Kayu 

 

2. Uraian Materi 

2.1. Pendahuluan 

Kayu merupakan bahan bangunan yang 

diperoleh dari hasil penebangan pohon, 

baik di hutan alam, hutan tanaman industri 

(HTI), maupun tempat-tempat lainnya.  

Kayu untuk bahan bangunan harus dipilih 

sedemikian rupa sehingga tidak memiliki 

cacat-cacat yang dapat membahayakan 

konstruksi bangunan. Untuk keperluan 

tersebut, kayu dari sebatang pohon dapat 

dibagi menjadi 6 bagian, yakni: (a) bagian 

akar, (b) bagian pangkal, (c) bagian 

tengah, (d) bagian ujung, (e) bagian 

percabangan, dan (f) bagian cabang dan 

ranting. Pembagian kayu tersebut 

ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 

Bagian pohon yang dapat digunakan sebagai bahan bangunan adalah 

bagian pangkal dan bagian tengah. Bagian pangkal umumnya tidak 

memiliki cacat bawaan sehingga cukup baik untuk digunakan pada 

konstruksi bangunan. Bagian tengah kadang-kadang memiliki mata 

kayu, apabila mata kayunya ≤ 5 cm maka dapat digunakan untuk bahan 

bangunan. Potongan batang pohon secara melintang beserta bagian-

bagian kayunya ditunjukkan pada Gambar 1.2. 

Gambar 1.1. Pohon 

 

b 

a 

c 

d 

e 

f 
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Tabel 1.1. Ciri-ciri dan fungsi dari bagian-bagian kayu 

No. 
Bagian 
Kayu 

Letak Ciri-ciri Fungsi 

1. Kulit luar Paling luar  Bila telah lama mati 
akan terkelupas 

 Bila tumbuh keluar akan 
pecah dan diganti oleh 
kulit dalam 

 Pelindung bagi pohon 
yang sedang tumbuh. 

 Mencegah penguapan 
dari lapisan kambium 
dan kayu gubal. 

 Pelindung terhadap 
pengaruh dari luar 
seperti iklim, serangan 
serangga dan hama. 

2. Kulit 
dalam 

Antara kulit 
luar dan 
kambium 

 Lunak dan basah  Mengangkut bahan 
makanan dari daun ke 
bagian lainnya. 

3. Kambium Di sebelah 
dalam kulit 
dalam 

 Mengitari kayu gubal, 
jaringan tipis dan bening 

 Membuat sel-sel kulit 
dan sel-sel kayu (ke 
arah luar membentuk 
kulit baru, ke arah 
dalam membentuk 
kayu baru). 

4. Kayu 
gubal 

Antara 
kambium 
dan kayu 
teras 

 Warna keputih-putihan 

 Mengitari kayu teras 

 Mudah diserang 
serangga 

 Mengandung zat tepung 

 Lapisan lebih tebal 

 Mengangkut air 
berikut zat makanan 
dari tanah ke daun. 

5. Kayu 
teras 

Antara 
kayu gubal 
dan hati 

 Warna tua 

 Tidak mudah busuk 

 Berasal dari kayu gubal 

 Sebagai penopang 
bagi batang/pohon. 

 Dipakai sebagai 
bahan konstruksi 

6. Hati Di tengah-
tengah 
pohon 

 Lunak dan rapuh 

 Berasal dari kayu awal 

----- 

Gambar 1.2. 
Potongan Batang Pohon 

 
Sumber: Forest Products Laboratory 
USDA, 1999, dalam Ariestadi 2008 

 Kulit luar 

 Kulit dalam 

 Kambium 

 Kayu gubal 

 Kayu teras 

 Hati 

 Jari-jari teras 

 Lingkaran tahun 
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No. 
Bagian 
Kayu 

Letak Ciri-ciri Fungsi 

7. Jari-jari 
teras 

-  Mempunyai ukuran 
berbeda pada masing-
masing pohon 

 Tumbuhnya kelintang 
datar dari arah hati 
keluar 

 Untuk menyalurkan 
makanan dari kulit 
dalam ke bagian-
bagian dalam dari 
pohon. 

8. Golong/ 
lingkaran 
tahun 

-  Kayu di daerah tropis 
pertumbuhannya 
merata sepanjang tahun 

 Gelang-gelang yang 
tampak pada 
penampang melintang 
menunjukkan umur 
pohon 

----- 

Sumber: Frick Heinz, dkk, 1999. 

 

Kayu hasil penebangan pohon yang masih dalam bentuk asli disebut kayu 

gelondongan (log). Panjang kayu log umumnya kurang dari 5 (lima) meter. Kayu log 

kemudian ditanggalkan kulitnya atau sebagian besar kayu gubalnya, ada yang 

berbetuk dolk, ada pula yang berbentuk papasan, seperti ditunjukkan pada Gambar 

1.3. di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kayu tersebut selanjutnya diangkut ke pabrik penggergajian. Sebelum dilakukan 

penggergajian, harus dirancang dimensi kayu gergajian yang akan dihasilkan sesuai 

dengan keadaan kayu teras. Sebab kayu teras mengalami susut lebih kecil dari kayu 

gubal. Tanpa memperhitungkan susut tersebut, hasil gergajian akan menghasilkan 

bentuk kurang baik (bengkok atau terpuntir).  

Produksi kayu gergajian (lumber) yang akan dipakai untuk konstruksi umumnya 

berbentuk batang kayu segi empat panjang (balok) dan lembaran kayu pipih segi 

empat panjang (papan). Menurut Ariestadi (2008) untuk menghasilkan produk kayu 

gergajian yang baik dan efisien terdapat 3 (tiga) metode penggergajian yang baik 

berkaitan dengan penyusutan kayu saat pengeringan, yaitu: lurus (plain sawing), 

perempat bagian(quarter sawing) dan penggergajian tipikal (typical sawing). Ketiga 

metode tersebut ditunjukan pada Gambar 1.4, dan contoh hasil gergajian kayu 

ditunjukan pada Gambar 1.5. 

Gambar 1.3.  Bentuk Kayu Log Yang Sudah Ditanggalkan Kulit/Gubal-nya 

Bentuk dolk Bentuk papasan 
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Ukuran kayu hasil gergajian yang beredar dalam perdagangan ada banyak macam. 

Khusus untuk bangunan, ukuran panjang kayu umumnya ± 4,20 meter dan dapat 

dibuat lebih panjang sesuai kebutuhan/pesanan. Sedangkan ukuran penampang 

kayu dibuat sesuai dengan penggunaannya pada bangunan, misalnya: lis, jalusi, 

papan, usuk, kuda-kuda, gelagar, dan sebagainya. Ukuran-ukuran penampang kayu 

gergajian dalam perdagangan dapat dilihat pada Tabel 1.2. Nama-nama kayu hasil 

gergajian berdasarkan ukurannya sebagai berikut: 

- 6/12 ; 6/10 ; 8/12 ; 10/10 ; 15/15 →disebut balok 

- 2/15 ; 2/20 ; 3/25 ; 3/30 ; 4/40 →disebut papan 

- 4/6 ; 5/7 →disebut usuk atau kaso 

- 2/3 ; 3/4 →disebut reng 

- 1/3 ; 1/4 ; 1/6 →disebut plepet atau lis. 

 

Gambar 1.4.  Metode Penggergajian Kayu 
Sumber: Forest Products Laboratory USDA, 1999, dalam Ariestadi, 2008 

 
Gambar 1.5.  Kayu Hasil Gergajian 
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Tabel 1.2.   Ukuran penampang kayu gergajian dalam perdagangan 

Tebal Kayu Lebar Kayu (cm) 

(cm) 3 4 6 7 8 10 12 15 18 20 22 25 30 40 

1 x x x  x xx         

1,5 x x x  x x x x x x     

2 xx  x  x x x x x x xx xx   

2,5 x x x  x x x  x x xx x   

3  x    x x x x   x xx  

3,5 x  x  x x x x xx xx  xx   

4 x  x  x x x x x x  xx  xx 

5    x  x         

6     x x x x x x     

8     x x x x x x  xx   

10      x x x x      

12      x x x x      

Keterangan tabel: 

x = Ukuran kayu dalam perdagangan sesuai dengan Peraturan Bangunan 

Nasional 1977. 

xx = Ukuran kayu dalam perdagangan, tetapi tidak sesuai dengan Peraturan 

Bangunan Nasional 1977. 

 

 

2.2. Jenis-jenis kayu 

Jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia cukup banyak. Terdapat sekitar 4.000 

jenis kayu, namun dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja yang telah 

diketahui sifat dan kegunaannya. Beberapa jenis kayu yang ada dalam 

perdagangan umum dapat dilihat pada Tabel 1.3. di bawah ini. 

 

Tabel 1.3. Jenis-jenis Kayu di Indonesia  

No. Nama Kayu Berat Jenis 
Kelas 

Kekuatan 
Kelas 

Keawetan 

1 Agathis/damar 0,36 – 0,64 III IV 

2 Ampupu/kayu putih 0,68 – 1,02 I – II III – (II) 

3 Angrit/cangcaratan 0,77 – 0,81 II II – III 

4 Bakau - - III 

5 Balam/seminai/bitis 0,90 – 1,12 I II 

6 Balau 0,65 – 1,22 I – II I 

7 Balsa 0,09 – 0,31 V V 

8 Bangkirai 0,60 – 0,91 I – II I – (II – III) 

9 Bayur/bayot 0,30 – 0,78 II – III IV 

10 Belangeran/kahoi 0,73 – 0,98 I – II II – (I – III) 

11 Benuang 0,16 – 0,48 IV – V IV – V 

12 Beradu/bedaru/garu buaya 0,84 – 1,36 I I 

13 Berangan 0,44 – 0,80 II – III III 

14 Berumbung/kayu lombang 0,74 – 0,94 I – II II 
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No. Nama Kayu Berat Jenis 
Kelas 

Kekuatan 
Kelas 

Keawetan 

15 Bintangur/kapur naga 0,37 – 1,07 II – III III 

16 Bugis/rangu 0,41 – 1,02 I – III III – (IV) 

17 Bungur 0,58 – 0,81 II – (III) II – (III) 

18 Cemara gunung 0,79 – 1,16 I – II II 

19 Cempaka 0,31 – 0,69 III – IV II – (III) 

20 Cengal/cengeh 0,77 – 0,81 II II – (III) 

21 Dungun 0,88 – 1,23 I I – II 

22 Durian 0,42 – 0,91 II – III IV – (V) 

23 Eboni/kayu hitam 0,90 – 1,27 I I 

24 Gadog/gintungan 0,55 – 1,01 I – III II – III 

25 Gempol/klepu pasir 0,43 – 0,69 II – III IV 

26 Gerunggang 0,36 – 0,71 III – IV IV 

27 Gia/hrya/samar batu 0,77 – 1,06 I – II I – (II) 

28 Giam/resak tembaga 0,83 – 1,15 I I 

29 Gofasa/bifi/leben(laban) 0,57 – 0,93 II – III I 

30 Hue 0,68 – 1,02 I – II II – (III) 

31 Huru/wuru/modang 0,28 – 0,78 II – IV III – V 

32 Jabon 0,29 – 0,56 III – IV V 

33 Jati/jatos 0,59 – 0,82 II I – (II) 

34 Jelutung 0,22 – 0,56 III – V V 

35 Jeungjing 0,24 – 0,49 IV – V IV – (V) 

36 Kapuk hutan - - V 

37 Kapur 0,46 – 0,71 II – III II – (III) 

38 Kasai/lengsar/kayu sapi 0,50 – 0,99 II III – IV 

39 Kayu malas 0,95 – 1,15 I II – III 

40 Kayu patin/selummar 0,82 – 1,02 I – II I 

41 Kemiri 0,23 – 0,44 IV – V V 

42 Kempas 0,68 – 1,29 I – II III – (IV) 

43 Kenanga - - V 

44 Kenari - - IV 

45 Keranji 0,84 – 1,04 I – II I 

46 Keruing 0,51 – 1,01 (I) – II III 

47 Kesambi/kosambi 0,94 – 1,10 I III 

48 Ketapang - - IV 

49 Kisereh/medang 0,40 – 0,86 II – III II – III – (IV) 

50 Klampeyan/katau/bangkali 0,29 – 0,56 III – IV V 

51 Kolaka/kemiling utan 0,64 – 1,09 I – II III – IV 

52 Kulim 0,80 – 1,08 I I – (IV) 

53 Laban/kihoyas 0,74 – 1,02 II – III I 

54 Lara/langara/nani 0,98 – 1,27 I I 

55 Lasi/lesi 0,77 – 0,88 II II 

56 Mahoni 0,56 – 0,72 II – III III 

57 Mangga hutan - - V 

58 Mangin/kiangir/mangir 0,65 – 1,00 I – II III 
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No. Nama Kayu Berat Jenis 
Kelas 

Kekuatan 
Kelas 

Keawetan 

59 Matoa - - III – (IV) 

60 Medang 0,40 – 0,86 II – III II – III – (IV) 

61 Melur/kibima/taji 0,38 – 0,77 II – IV IV 

62 Meranti merah 0,29 – 1,09 II – IV III – (IV) 

63 Meranti putih 0,29 – 0,96 II – IV III – (V) 

64 Merawan 0,42 – 1,03 II – III II – (II) 

65 Merbau/bayam/ipil 0,52 – 1,04 I – (II) I – (II) 

66 Mersawa 0,49 – 0,85 II – III IV 

67 Mindi/gringging 0,42 – 0,65 II – III IV – V 

68 Nyatoh 0,39 – 1,07 II – (I – III) II – (III) 

69 Pasang 0,46 – 1,15 I – II III – (II) 

70 Perupuk 0,40 – 0,69 II – III IV – (IV) 

71 Petaling 0,72 – 1,09 I – II I – (II) 

72 Petanang/kapur 0,62 – 0,91 II III 

73 Pulai 0,19 – 0,90 IV – V III – (V) 

74 Punak/pedadapaya 0,55 – 0,90 II III – IV 

75 Puspa/seru 0,45 – 0,92 II III 

76 Putat 0,62 – 1,01 I – II II – (III) 

77 Raja bunga/sagawe 0,61 – 1,10 I – II I – II 

78 Rasak 0,49 – 0,99 II III 

79 Rasamala 0,61 – 0,90 II II – (III) 

80 Rengas 0,41 – 0,93 II – III II 

81 Salimuli 0,44 – 0,75 II – III I – (II) 

82 Saninten 0,63 – 0,82 II III 

83 Sawokecik/komea/timbuwelo 0,97 – 1,06 I I 

84 Sengon/jeungjing 0,24 – 0,49 IV – V IV – (V) 

85 Sindur 0,46 – 0,74 II – III IV – (V) 

86 Sintok 0,61 – 1,01 (I) – II III 

87 Sonokembang/linggua 0,36 – 0,94 I – IV II – (I – III) 

88 Sonokeling/palisander 0,73 – 1,08 II I 

89 Sungkai/jurus /jati sabrang 0,52 – 0,73 II – III III 

90 Surian/lalumpe 0,27 – 0,67 IV – V IV – (V) 

91 Tembesu 0,59 – 0,93 I – II I 

92 Tempinis/damuli 0,92 – 1,20 I I 

93 Teraling 0,52 – 0,99 II – (I – III) II – (IV) 

94 Terentang 0,32 – 0,52 III – IV IV 

95 Trembesi - - IV 

96 Tusam/damar/huyamsigi 0,49 – 0,69 III IV 

97 Ulin/kayu besi 0,88 – 1,19 I I 

98 Walikukun 0,90 – 1,08 I II 

99 Waru 0,41 – 0,55 III III 

100 Weru/wengkal/tekik 0,60 – 0,95 (I) – II II 

Sumber: diolah dari beberapa sumber. 
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2.3. Sifat-sifat fisis kayu 

Kayu merupakan bahan bangunan yang banyak disukai orang atas 

pertimbangan tampilan maupun kekuatan. Secara umum sifat-sifat kayu dapat 

dikenali melalui panca indera.  Sifat-sifat fisis kayu sebagai bahan bangunan 

dapat dibedakan atas: bau, warna, tekstur, pola serat, kesan raba, berat, 

kekerasan, kekuatan, kadar air, dan penyusutan kayu. 

a. Bau Kayu 

Bau kayu (Frick dkk, 1999) disebabkan oleh zat organik yang terdapat 

pada kayu. Setiap jenis kayu memiliki bau khas tersendiri, sehingga dapat 

dibedakan dengan jenis kayu lainnya, seperti: asam, agatis/damar, 

cendana, dan sebagainya.  

 

b. Warna Kayu 

Warna setiap jenis kayu dipengaruhi oleh: lokasi di dalam batang (lapisan 

kayu gubal dan kayu teras), umur pohon, kelembaban udara, dan lamanya 

penyimpanan. Warna kayu ada beberapa macam, diantaranya putih, 

coklat, merah, kuning, coklat kemerahan, coklat kehitaman, dan lain-lain. 

Menurut Frick dkk (1999) warna kayu pada daerah tropis biasanya akan 

luntur perlahan-lahan apabila terkena sinar matahari (ultra violet).  

 

Tabel 1.4. Warna kayu. 

Jenis 
Kayu 

Pohon Baru Ditebang 
Kayu Sesudah 

5 Tahun 

Jati coklat muda – kekuning-kuningan coklat tua 

Kamper coklat kemerah-merahan – merah tua tetap 

Meranti coklat kekuning-kuningan – coklat kemerah-
merahan 

tetap 

Keruing merah kecoklat-coklatan – merah terang tetap 

Mahoni merah mudah – coklat muda coklat muda 

Kelapa merah mudah – merah tua coklat tua – hitam 

Nangka kuning coklat tua 

Sumber: Frick Heinz, dkk (1999). 

 

c. Pola Serat Kayu 

Pola serat kayu adalah sifat-sifat yang ditentukan oleh arah umum sel-sel 

kayu. Berdasarkan pola seratnya, kayu dapat dibedakan atas 4 jenis: 

- Kayu yang memiliki pola serat terpadu/lurus 

- Kayu yang memiliki pola serat berombak 

- Kayu yang memiliki pola serat terpilin 

- Kayu yang memiliki pola serat diagonal 
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Menurut Ariestadi (2008), serat kayu memiliki nilai kekuatan yang berbeda 

saat menerima beban. Kayu memiliki kekuatan lebih besar saat menerima 

gaya sejajar dengan serat kayu dan lemah saat menerima beban tegak 

lurus arah serat kayu. 

 

d. Tekstur Kayu 

Tekstur kayu adalah ukuran relative sel-sel kayu. Makin besar ukuran sel-

sel kayu makin kasar teksturnya, dan sebaliknya makin kecil ukuran sel-sel 

kayu makin halus teksturnya. Berdasarkan teksturnya, kayu dapat 

dibedakan atas 3 jenis: 

- Kayu yang memiliki tekstur halus, seperti: damar, rasamala, sawo; 

- Kayu yang memiliki tekstur sedang, seperti: mahoni; 

- Kayu yang memiliki tekstur kasar, seperti: kamper, keruing, kelapa. 

 

e. Kesan Raba Permukaan Kayu 

Kesan raba permukaan kayu tergantung pada tekstur kayu, kadar air serta 

kadar ekstraktif yang dikandung kayu. Kesan raba permukaan kayu 

misalnya kasar, halus, licin, dingin, berlemak, dan lain-lain. 

 

f. Berat Kayu 

Kayu yang memiliki berat lebih besar biasanya lebih kuat dari kayu yang 

ringan. Berat kayu dikelompokkan berdasarkan berat jenisnya. Berat jenis 

(BJ) kayu adalah hasil perbandingan berat dan volume kayu pada keadaan 

kering dengan satuan g/cm3. BJ kayu sebaiknya ditentukan pada keadaan 

kayu kering tanur dengan kadar air 0%. Namun, apabila tidak terdapat 

oven (alat pengering) maka BJ kayu dapat ditentukan pada keadaan kayu 

kering udara dengan kadar air antara 15% – 18%. Kelas berat kayu dapat 

dilihat pada Tabel 1.5. di bawah ini. 

 

 

 

Tabel 1.5. Kelas berat kayu berdasarkan berat jenisnya. 

     Kelas Berat Kayu Berat Jenis Contoh 

a) sangat berat lebih besar dari 0,90 Giam, Balau 

b) berat 0,75 – 0,90 Kulim 

c) agak berat (sedang) 0,60 – 0,75 Bintangur 

d) ringan lebih kecil dari 0,60 Pinus, Balsa 

Sumber: Frick Heinz, dkk (1999). 

Berat jenis (BJ) kayu = 
Berat kayu kering 

Volume kayu kering 
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g. Kekerasan Kayu 

Kekerasan kayu mempunyai hubungan langsung dengan berat jenis kayu. 

Kayu yang berat jenisnya besar biasanya keras, demikian pula sebaliknya 

kayu yang berat jenisnya kecil atau ringan biasanya tergolong kayu lunak. 

Berdasarkan kekerasannya, kayu dibedakan atas 4 jenis: 

- Kayu sangat keras 

- Kayu keras 

- Kayu kekerasan sedang 

- Kayu lunak 

 

h. Kadar air kayu 

Kadar air kayu dari pohon hidup dapat mencapai 40% – 200% dari berat 

kayu kering tanur (Frick Heinz, dkk, 1999). Kayu merupakan bahan yang 

dapat menyerap air dan melepaskannya sesuai keadaan udara 

disekitarnya (hygroscopic), dan dapat mengembang atau menyusut sesuai 

kandungan air di dalamnya.  Menurut Frick dkk (1999) kayu akan melepas 

atau menyerap air di sekelilingnya sampai banyaknya air di dalam kayu 

setimbang dengan kadar air udara di sekelilingnya. Kadar air kayu pada 

keadaan setimbang dengan kadar air udara tersebut dinamakan kadar air 

kesetimbangan, dan besarnya dinyatakan dalam % terhadap berat kayu 

kering tanur. Kadar air kayu yang selalu berhubungan dengan perubahan 

udara cenderung berubah ke arah titik kesetimbangan. 

Air yang dikandung oleh kayu dibedakan dalam dua macam, yaitu: 

- air bebas, yang terdapat dalam rongga-rongga sel dan ruang-ruang 

antar sel; 

- air yang terikat secara kapiler dalam dinding sel. 

Apabila semua air bebas telah dilepaskan/menguap dan hanya tertinggal 

air yang terikat saja, maka dikatakan kayu telah mencapai titik jenuh serat 

(fibre saturation point), yang besarnya kira-kira pada keadaan kadar air 

30%. Keadaan kadar air dalam kayu dijelaskan seperti pada Gambar 1.6. 

 

 
Sumber: Frick Heinz dan Koesmartadi Ch (1999). 

 
Gambar 1.6.  Keadaan Kadar Air dalam Kayu 
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Keterangan gambar 1.6: 

a = Kadar air dari pohon hidup (dapat mencapai 40% – 200%) 

b = Kadar air dengan air bebas dan air terikat 

c = Kayu yang kering udara dengan kadar air mencapai antara 0% - 30% 

d = Kayu yang kering tanur dengan kadar air mencapai 0% 

 

 

i. Penyusutan kayu 

Penyusutan kayu (Frick Heinz dan Koesmartadi Ch, 1999) terjadi apabila 

kadar air berkurang/dilepas sampai di bawah titik jenuh serat (<30%). 

Besarnya penyusutan sebanding dengan banyaknya air yang dilepas di 

bawah titik jenuh serat tersebut. Kayu yang dikeringkan sampai kadar air 

15% akan menyusut sampai kira-kira setengah penyusutan maksimal. 

Sebaliknya untuk setiap kenaikan kadar air 1%, kayu akan mengembang 

1/130 dari pengembangan maksimal. 

Penyusutan dan pengembangan kayu dinyatakan dengan prosentase dari 

dimensi kayu pada keadaan basah atau kadar air di atas titik jenuh serat 

(>30%). Penyusutan kayu dapat terjadi pada 3 (tiga) arah, yaitu: 1. arah 

sejajar arah serat (longitudinal); 2. arah melintang lingkaran tumbuh 

(radial); dan 3. arah lingkaran tumbuh (tangensial). Untuk lebih jelasnya 

lihat Gambar 1.13. 

Penyusutan arah tangensial lebih besar dari penyusutan arah radial, dan 

penyusutan arah longitudinal sangat kecil. Besarnya penyusutan untuk 

masing-masing arah adalah: 

- arah longitudinal berkisar antara 0,1% – 0,2% 

- arah radial berkisar antara 2,1% – 8,5% 

- arah tangensial berkisar antara 4,3% – 14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Gambar 1.13. 

Arah Penyusutan Kayu 
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2.4. Sifat-sifat Mekanis Kayu (sebagai material konstruksi) 

Sifat mekanis daripada kayu sebagai material konstruksi meliputi keteguhan 

atau kekuatan kayu menahan beban/gaya yang diterimanya. Kayu dengan 

serat rapat umumnya memiliki kekuatan yang lebih besar dari kayu dengan 

serat tidak rapat. Kayu akan lebih kuat jika menerima beban sejajar dengan 

arah serat dari pada menerima beban tegak lurus serat. Menurut Frick dkk 

(1999) setiap jenis kayu memiliki kuat tarik, kuat tekan, kuat geser, kuat lentur, 

kuat puntir, dan kuat belah. Jenis-jenis kekuatan kayu ini dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kuat tarik 

Kuat tarik adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya 

yang berusaha menarik kayu. Setiap jenis kayu memiliki kuat tarik sejajar 

(//) arah serat lebih besar dari kuat tarik tegak lurus (⊥) arah serat kayu. 

Kuat tarik ⊥ arah serat berhubungan erat dengan keteguhan kayu 

terhadap pembelahan. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kuat tekan 

Kuat tekan adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya 

yang berusaha menekan kayu. Setiap jenis kayu memiliki kuat tekan // arah 

serat lebih besar dari kuat tekan⊥ arah serat kayu. Kuat tekan⊥ arah 

serat menentukan keteguhan/ ketahanan kayu terhadap beban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6. Kayu tertarik 

// arah serat ⊥ arah serat 

Gambar 1.7. Kayu tertekan 

⊥ arah serat // arah serat 
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3. Kuat geser 

Kuat geser adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya 

yang membuat suatu bagian kayu dapat bergeser dari bagian lain di 

dekatnya. Ada 3 (tiga) macam kuat geser, yaiti: 

- kuat geser // arah serat; 

- kuat geser ⊥ arah serat; 

- kuat geser miring. 

Setiap jenis kayu memiliki kuat geser ⊥ arah serat lebih besar dari kuat 

geser // arah serat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kuat lentur 

Kuat tekan adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya 

yang berusaha melengkungkan kayu. Misalnya beban pada balok yang 

ditumpu kedua ujungnya. Balok yang ukuran tingginya (h) lebih besar dari 

ukuran lebarnya (b) lebih kuat menahan beban lentur dari pada balok yang 

ukuran h < b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.8. Kayu tergeser 

// arah serat ⊥ arah serat arah miring 

Gambar 1.9.  Kayu melentur 
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5. Kuat puntir 

Kuat puntir adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya 

yang berusaha untuk memuntir kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kuat belah 

Kuat belah adalah keteguhan kayu untuk menahan beban atau gaya-gaya 

yang berusaha untuk membelah kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Penggolongan Produk Kayu 

Produk kayu dapat dibedakan atas produk kayu alami/asli dan produk kayu 

buatan/olahan. Produk kayu alami/asli umumnya berupa kayu gergajian seperti 

balok dan papan. Sedangkan produk kayu olahan umumnya berupa papan 

lebar dengan ukuran tertentu yang dibuat di industri-industri kayu dari jenis 

kayu tertentu.  

a. Penggolongan Produk Kayu Alami/Asli 

Klasifikasi/penggolongan kayu dapat ditinjau dari aspek fisik, mekanik dan 

keawetan. Secara fisik, terdapat klasifikasi kayu berdasarkan tingkat 

kekerasan, dan mutu permukaan kayu. Sedangkan dari aspek mekanik, 

kayu diklasfikasikan berdasarkan kekuatannya, dan aspek keawetan kayu 

diklasifikasikan berdasarkan umur/keawetan pemakaian dalam berbagai 

kondisi lingkungan dan cara pemeliharaan. 

Gambar 1.10. Kayu terpuntir 

Gambar 1.11. Kayu terbelah 
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Klasifikasi kayu berdasarkan kekerasan (Ariestadi, 2008), terdapat klasifikasi kayu 

lunak dan kayu keras. Kayu yang memiliki berat jenis (BJ) tinggi/besar biasanya 

kayu keras. Demikian pula sebaliknya, kayu yang ringan termasuk kayu lunak.   

Klasifikasi kayu berdasarkan mutu, kekuatan, dan keawetan kayu serta 

penggunaannya pada bangunan dijelaskan sebagi berikut: 

1) Klasifikasi mutu kayu 

Klasifikasi mutu kayu merupakan penggolongan kayu secara visual terkait 

dengan kualitas muka kayu, seperti: cacat, pola serat, dan kelurusan batang, 

serta kadar air kayu. Menurut Ariestadi (2008), terdapat 3 (tiga) macam mutu 

kayu dalam perdagangan, yaitu: mutu A, mutu B dan mutu C. Kayu mutu C 

adalah kayu yang tidak termasuk dalam golongan kayu mutu A dan mutu B. 

Menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia (PKKI) 1961, kayu mutu A dan 

mutu B harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

Syarat kayu mutu A: 

- Kayu harus kering udara (kadar air ≤ 15%); 

- Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lebar muka kayu, atau tidak boleh lebih 

besar dari 3,5 cm; 

- Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal (wanvlak) yang lebih besar dari 

1/10 lebar muka kayu; 

- Miring arah serat Tangen maksimum 1/10; 

- Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu dan retak arah 

lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/5 tebal kayu. 

Syarat kayu mutu B: 

- Kayu kering udara dengan kadar air 15% – 30%; 

- Besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lebar muka kayu, atau tidak boleh lebih 

besar dari 5 cm; 

- Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal (wanvlak) yang lebih besar dari 

1/10 lebar muka kayu; 

- Miring arah serat Tangen maksimum 1/7; 

- Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal kayu dan retak arah 

lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu. 

 

2) Klasifikasi kekuatan kayu 

Klasifikasi kekuatan kayu didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan 

pada keadaan kayu kering udara. Kekuatan lentur ditentukan berdasarkan 

tegangan lentur maksimum yang diterima oleh kayu hingga putus (tegangan 

lentur mutlak). Sedangkan  kekuatan tekan ditentukan berdasarkan tegangan 

tekan maksimum yang diterima oleh kayu hingga pecah (tegangan tekanan 

mutlak). Besarnya angka tegangan kayu dinyatakan dengan satuan kg/cm3. 

Biasanya semakin kuat suatu jenis kayu semakin besar pula Berat Jenis 

(BJ)nya. 



 Modul Memahami Bahan Bangunan 

 Muh.Arafah, S.Pd. – SMK Negeri 1 Karossa – 2012        23 

Klasifikasi kayu di Indonesia menurut Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 

(PKKI) tahun 1961 digolongkan ke dalam 5 (lima) kelas kuat, yaitu kelas kuat I, 

II, III, IV dan V. Besar tegangan dan berat jenis masing-masing kelas kuat kayu 

ditunjukkan dalam Tabel 1.6. 

Tabel 1.6.  Kelas kuat kayu berdasarkan tegangan lentur, tegangan tekan, dan 

berat jenis. 

Kelas Kuat  
Tegangan Lentur Mutlak 

(kg/cm3) 
Tegangan Tekanan Mutlak 

(kg/cm3) 
Berat Jenis 

(BJ) 

I ≥ 1100 ≥ 650 ≥ 0,90 

II 1100 – 725 650 – 425 0,90 – 0,60 

III 725 – 500 425 – 300 0,60 – 0,40 

IV 500 – 360 300 – 215 0,40 – 0,30 

V ≤ 360 ≤ 215 ≤ 0,30 

Sumber:  Sudarminto, 1983. 

3) Klasifikasi keawetan kayu 

Klasifikasi keawetan kayu didasarkan pada keawetan kayu terhadap pengaruh 

kelembaban, iklim (air dan terik matahari), rayap dan serangga lain, serta 

perlakuan kayu dalam pemakaian sebagai konstruksi. Berdasarkan Peraturan 

Konstruksi Kayu Indonesia (1961), keawetan kayu diklasifikasikan dalam 5 (lima) 

kelas, yaitu: kelas keawetan I, II, III, IV, dan V. Lama pemakaian kayu pada 

konstruksi sesuai dengan kondisi lingkungan atau sifat pemakaian setiap kelas 

keawetan kayu ditunjukkan pada Tabel 1.7. di bawah ini. 

Tabel 1.7.  Kelas keawetan kayu berdasarkan tegangan lentur, tegangan 

tekan, dan berat jenis. 

SIFAT PEMAKAIAN 
KELAS KEAWETAN 

I II III IV V 

Selalu berhubungan dengan tanah 
lembab. 

8 th 5 th 3 th sangat 
pendek 

sangat 
pendek 

Hanya dipengaruhi cuaca, tetapi 
dijaga supaya tidak terendam air dan 
tidak kekurangan udara. 

20 th 15 th 10 th beberapa 
tahun 

sangat 
pendek 

Di bawah atap, tidak berhubungan 
dengan tanah lembab dan tidak 
kekurangan udara. 

tidak 
terba-

tas 

tidak 
terba-

tas 

sangat 
lama 

beberapa 
tahun 

pendek 

Seperti di atas tetapi dipelihara 
dengan baik dan dicat dengan teratur. 

tidak 
terba-

tas 

tidak 
terba-

tas 

tidak 
terba-

tas 

20 th 20 th 

Serangan rayap tanah. tidak jarang cepat sangat 
cepat 

sangat 
cepat 

Serangan bubuk kayu. tidak tidak hampir 
tidak 

tidak berarti sangat 
cepat 

Sumber:  Departemen Pekerjaan Umum, 1987 
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b. Penggolongan Produk Kayu Olahan 

Jenis produk kayu olahan sangat beragam, tetapi secara umum dapat 

digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu: kayu lapis, papan partikel, dan papan 

campuran. Jenis-jenis produk kayu buatan dari ketiga kelompok ini dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Kayu lapis 

Kayu lapis adalah lembaran papan tipis yang dibuat secara mekanis dari 

lapisan-lapisan vinir yang jumlahnya ganjil, dipasang dengan arah serat 

yang bersilangan saling tegak lurus, kemudian direkat menjadi satu. 

Jenis-jenis kayu lapis antara lain: plywood, fancy plywood, teak wood, poly 

ukir, aluminium wood, papan melamin, polywood, block board, teak block.  

a) Plywood 

Plywood adalah papan kayu lapis dengan ukuran tertentu yang 

terbuat dari beberapa lapisan finir yang jumlahnya ganjil, dipasang 

dengan arah serat yang bersilangan saling tegak lurus, kemudian 

direkat menjadi satu pada tekanan yang tinggi dengan menggunakan 

perekat khusus. Plywood yang tiga lapisan finir disebut tripleks atau 

three-ply. Sedangkan plywood yang lebih dari tiga lapisan finir disebut 

multipleks atau multiply, seperti: lapis 5 (5 ply), lapis 9 (9 ply).  

Kegunaan; dinding interior, daun pintu, plafon, lapisan lantai dan 

furniture. 

Ukuran;  panjang = 1220 s.d. 1830 mm, 

lebar      = 914  s.d. 1370 mm, 

tebal      =  2,2  s.d.  25  mm. 

 

b) Fancy plywood 

Fancy plywood adalah plywood (tripleks) yang permukaannya 

mempunyai corak indah (kayu lapis indah). 

Kegunaan;  dinding interior, plafon, daun pintu dan furniture. 

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

lebar      = 1220 mm, 

tebal      =      3 mm. 

 

c) Teak wood 

Teakwood adalah plywood yang salah satu permukaannya dilapisi 

menggunakan finir jati yang halus (bertekstur). Adapun macam-

macam teakwood adalah: teakwood memanjang, teakwood melintang, 

silver, Megateak. 
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Kegunaan;  dinding interior, plafon, daun pintu dan furniture. 

Ukuran:  

- teakwood;   panjang  = 2134 mm, 

      lebar       =  914 mm, 

      tebal       =      3 mm. 

- teakwood melintang; panjang   = 2440 mm, 

      lebar       = 1220 mm, 

      tebal       = 3 mm, 4 mm, 9 mm. 

- teakwood silver;  panjang   = 2440 mm, 

      lebar       = 1220 mm, 

      tebal       =      3 mm. 

- Megateak;   panjang  = 2440 mm, 

      lebar       = 1220 mm, 

      tebal       =      3 mm. 

 

d) Poly ukir 

Papan kayu lapis ini sama halnya dengan plywood. Hanya saja pada 

bagian permukaannya dihiasi dengan motif garis atau motif 

tradisional.  

Kegunaan; daun pintu. 

Ukuran; panjang  = 2134 mm, 

   lebar      =   914 mm, 

   tebal      =      3 mm. 

 

e) Aluminium wood 

Papan kayu lapis ini sama halnya plywood, hanya saja pada salah 

satu bagian permukaannya dilapisi aluminium agar tahan terhadap air.  

Kegunaan; daun pintu kamar mandi dan dapur. 

Ukuran; panjang  = 2134 mm, 

   lebar      =   914 mm, 

   tebal      =      3 mm. 

 

f) Papan Melamin 

Papan milamin sama halnya dengan plywood, hanya saja pada papan 

ini salah satu permukaannya memiliki lapisan terluar dari suatu produk 

melamin.  

Kegunaan; dinding kamar, daun pintu, plafon, dan meja. 

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

   lebar      = 1220 mm, 

   tebal      =      3 mm. 
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g) Polywood 

Polywood sama halnya dengan papan melamin. Jenisnya adalah: 

warna merah maron, warna coklat muda, warna coklat tua. 

Kegunaan; daun pintu kamar, plafon dan meja. 

Ukuran; panjang  = 2134 mm, 

   lebar      =   914 mm, 

   tebal      =      2 mm. 

 

h) Blockboard (papan blok) 

Blockboard dibuat dengan merekat kayu-kayu lat, sisi lawan sisi dan 

melapisi kedua permukaannya dengan selembar finir. Lebar kayu-

kayu lat tersebut tidak lebih dari 25 mm. Blockbord mempunyai dua 

jenis yaitu lapisan melamin dan biasa. Blockbord  biasa jenis AK 

terbuat dari kayu sengon, dan blockbord  biasa jenis UTL terbuat dari 

kayu keras. 

Kegunaan; pintu, panel dinding, skat kamar dan pelapisan lantai. 

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

   lebar      = 1220 mm, 

   tebal      =  15 mm, 18 mm. 

 

i) Teak block 

Teak block hampir sama dengan blockboard yang isinya terdiri dari 

susunan kayu lat atau kayu blok, hanya saja lapisan pada salah satu 

permukaannya menggunakan finir jati seperti halnya pada teak wood.  

Kegunaan; dinding, bahan-bahan furniture, dan sebagainya.  

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

   lebar      = 1220 mm, 

   tebal      =  15 mm, 18 mm. 

 

2) Papan partikel 

Papan partikel adalah papan buatan yang terbuat dari serpihan dan/atau 

serbuk kayu dengan bantuan perekat sintetis kemudian di pres sehingga 

memiliki sifat seperti kayu massif, tahan api dan merupakan bahan isolasi 

serta bahan akustik yang baik. 

Jenis-jenis papan partikel antara lain: particle board, pattern board. 

a) Papan Partikel (particle board) 

Papan partikel terbuat dari serpihan kayu dengan bantuan perekat 

sintetis kemudian di pres sehingga memiliki sifat seperti kayu massif, 
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tahan api dan merupakan bahan isolasi serta bahan akustik yang 

baik. Papan partikel memiliki sifat-sifat antara lain: 

1. Penyusutan dianggap tidak ada (memiliki kestabilan dimensi) 

2. Keawetan terhadap jamur tinggi, karena adanya bahan pengawet 

3. Merupakan isolasi panas yang baik 

4. Sebagai bahan akustik yang baik 

5. Mudah di-finishing, dan dilapisi kertas dekor, finir dan sebagainya. 

Kegunaan; dinding penyekat, plafon, lantai, furniture. 

 

b) Pattern board 

Pattern board terbuat dari serpihan-serpihan kayu, dengan 

menggunakan bahan perekat khusus. 

Kegunaan; dinding penyekat dan sebagainya.  

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

   lebar      = 1220 mm, 

tebal      =      3 mm. 

 

3) Papan campuran 

Papan campuran adalah papan buatan yang terbuat campuran serbuk 

kayu dan bahan lain seperti kertas, gift, mika dan sebagainya. 

Jenis-jenis papan campuran antara lain: pipe ovely, softboard, tegofilm, 

MDF.  

a) Pipe ovely 

Pive ovely hampir sama dengan plywood, hanya saja terdapat sedikit 

campuran kertasnya. 

Kegunaan; pintu, dinding, dan plafon.  

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

   lebar      = 1220 mm, 

   tebal      =      3 mm. 

 

b) Softboard 

Softboard terbuat dari serbuk kayu dengan bantuan perekat kemudian 

di pres. Papan buatan ini mempunyai kelemahan yaitu mudah patah.  

Kegunaan; lapisan peredam suara dalam ruang.  

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

   lebar      = 1220 mm, 

tebal      =    12 mm. 
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c) Tegofilm (MDF Film) 

Tegofilm umumnya terbuat dari campuran kertas. Ukurannya-pun 

sangat bervariasi.  

Kegunaan; meja, almari, buffet (olympic).  

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

   lebar      = 1220 mm, 

tebal      = 4 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, dan 18 mm. 

 

d) MDF 

Papan buatan MDF seperti halnya tegofilm juga terbuat dari bahan 

kertas. Papan buatan MDF terdiri atas 2 jenis kualitas yaitu AA dan 

Sumalindo. 

Kegunaan; bahan furniture, dan sebagainya.  

Ukuran; panjang  = 2440 mm, 

   lebar      = 1220 mm, 

tebal      = 3 mm, 4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 

mm, dan 25 mm. 

 

2.6. Peggunaan kayu pada bangunan 

a. Penggunaan Kayu Alamai/Asli 

Penggunaan kayu pada bangunan dikelompokkan berdasakan fungsi 

konstruksi. Menurut PPPGT/VEDC Malang (1999) penggunaan kayu pada 

bangunan dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 

- Kayu bangunan struktural; ialah kayu yang digunakan untuk struktur 

bangunan, dimana dalam penggunaannya memerlukan perhitungan 

beban. 

- Kayu bangunan non struktural; ialah kayu yang digunakan untuk 

bagian bangunan yang tidak memerlukan perhitungan beban. 

- Kayu bangunan untuk keperluan lain; ialah kayu bangunan yang tidak 

termasuk ke-dua golongan tersebut di atas, tetapi digunakan sebagai 

bahan bangunan pendukung ataupun bangunan sementara. 

Penggunaan kayu sebagai bahan bangunan (Sudarminto, 1983) 

berdasarkan kelas kekuatan dan kelas keawetan menentukan tujuan 

penggunaan, yaitu: 

- Kayu kelas I dan II; untuk banguan-bangunan berat yang selalu 

berhubungan dengan tanah lembab, angin atau iklim. 

- Kayu kelas III; untuk banguan-bangunan berat di bawah atap dan tidak 

berhubungan dengan tanah atau lembab. 

- Kayu kelas IV; untuk banguan-bangunan ringan di bawah atap. 
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Kayu yang sudah diawetkan harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum 

dipakai. Terutama kayu yang diawetkan dengan bahan pengawet larut air. 

Persyaratan kadar air kayu untuk bermacam-macam pemakaian terutama 

pada bangunan perumahan dan gedung tercantum pada Tabel 1.8. 

 

Tabel 1.8. Persyaratan Kadar Air Kayu Untuk Bermacam-macam 

Pemakaian Pada Konstruksi Perumahan & Gedung 

No
. 

Keadaan 
Ruang 

Jenis Pemakaian 

Kadar Air 
Rata-rata 
Setelah 

Terpasang 

Kadar Air 
Maksimum 

Saat 
Pemasangan 

1 Tidak 
memakai alat 
pengatur 
udara 

Kerangka, balok lantai, balok 
peikul, balok-balok lainnya, 
dinding ampig 

12 – 20% 20% 

 Rangka atap, reng, usuk, 
gording dan lain-lain 

12 – 20% 25% 

  Semua sambungan panel, 
pengapikan dan sebagainya 

15 – 17% 18% 

  Papan lantai dan parket 12 – 14% 15% 

2 Memakai alat 
pengatur 
udara 

Semua kayu yang 
berhubungan langsung 
dengan udara yang diatur, 
seperti lantai, panel, rangka, 
kusen, sambungan dan mebel. 

10 – 12% 14% 

Sumber:  Departemen Pekerjaan Umum, 1987 

 

b. Penggunaan Kayu Olahan 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan kayu 

olahan yaitu: 

- Menghemat penggunaan kayu; 

- Kembang/susut pada arah memanjang dan melebar jauh lebih kecil; 

- Mempunyai ketahanan lebih besar terhadap retak; 

- Memungkinkan penggunaan lembaran-lembaran papan yang lebih 

besar; 

- Memungkinkan mendapat efek nilai dekoratif yang lebih baik; 

- Dan lain-lain. 
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2.7. Sistem Struktur dan Sambungan dalam Konstruksi Kayu 

a. Sistem Struktur dalam Konstruksi Kayu 

Menurut Ariestadi (2008), hampir semua sistem struktur yang 

menggunakan kayu sebagai material dasar dapat dikelompokkan ke dalam 

elemen linear yang membentang dua arah. Susunan hirarki sistem struktur 

ini adalah khusus. Pada Gambar 1.12 diperlihatkan contoh berbagai jenis 

sistem konstruksi kayu yang umum digunakan. 

 

 
 

Gambar 1.12. Sistem konstruksi untuk struktur kayu 
Sumber: Schodek, 1999, dalam Ariestadi, 2008 
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b. Alat Sambung untuk Konstruksi Kayu 

1) Alat Sambung Paku 

Paku merupakan alat sambung yang umum dipakai dalam konstruksi kayu. 

Paku tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, seperti paku polos, paku 

berlapis semen–seng, paku ulir, paku berulir biasa, paku dan berulir helical. 

Spesifikasi produk paku dapat dikenali dari panjang paku dan diameter 

paku. Spesifikasi ukuran paku dapat dilihat Tabel 1.9. Ilustrasi produk paku 

ditunjukkan pada Gambar 1.13.  

 

Gambar 8.13. Beragam produk paku 

Sumber: Forest Products Laboratory USDA, 1999, dalam Ariestadi, 2008 

 

 

Tabel 1.9.  Spesifikasi Ukuran Paku 

 
Sumber: PKKI, 1979, dalam Ariestadi, 2008 
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2) Alat sambung sekerup 

Sekrup memiliki fungsi hampir sama dengan paku, tetapi karena memiliki ulir 

maka memiliki kuat cabut yang lebih baik dari paku. Sekerup dapat dibuat dari 

baja, alloy, maupun kuningan diberi lapisan/coating nikel, krom atau cadmium. 

Terdapat tiga bentuk pokok sekerup yaitu sekerup kepala datar, sekerup kepala 

oval dan sekerup kepala bundar. Ragam tipe utama produk sekerup ditunjukkan 

pada Gambar 8.12 berikut. 

 

 

Gambar 1.14.  Tipe utama produk sekerup 

Sumber: Allen, 1999, dalam Ariestadi, 2008 

 

Bagian utama sekerup terdiri dari kepala, bagian benam, bagian ulir dan inti ulir. 

Diameter inti ulir biasanya adalah 2/3 dari diameter benam. Ukuran sekerup 

dapat dilihat pada Tabel 1.10. berikut. 

 

Tabel 1.10.  Ukuran Sekerup 

 
Sumber: Allen, 1999, dalam Ariestadi, 2008 
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3) Alat sambung baut 

Baut merupakan salah satu alat sambung kayu yang banyak diterapka pada 

konstruksi sederhana utamanya untuk rangka kuda-kuda atap. Di pasaran 

terdapat berbagai macam baut dengan dimater dan panjang sesuai kebutuhan. 

Untuk pemasangan harus menggunakan plat ring (washer) agar saat baut di 

kencangkan, tidak merusak kayu. Beberapa model baut yang ada di pasaran 

ditunjukkan pada Gambar 1.15. dan Gambar 1.16. Ukuran-ukuran baut-mur 

ditunjukkan pada Tabel 1.11. 

 

Gambar 1.15. Beberapa model baut 

Sumber: Forest Products Laboratory USDA, 1999, dalam Ariestadi, 2008 

 

 
Gambar 1.16. Model baut - mur 

Sumber: Anonim 
 

 

Tabel 1.11. Ukuran baut-mur 

 
Sumber: Anonim 
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3. Rangkuman 

Bagian pangkal suatu pohon umumnya tidak memiliki cacat bawaan sehingga 

cukup baik untuk digunakan pada konstruksi bangunan. Bagian tengah pohon 

kadang-kadang memiliki mata kayu, apabila mata kayunya ≤ 5 cm maka dapat 

digunakan untuk bahan bangunan. Bagian batang kayu yang baik digunakan 

untuk konstruksi adalah teras kayu. 

Nama-nama kayu hasil gergajian berdasarkan ukurannya sebagai berikut: 

- 6/12 ; 6/10 ; 8/12 ; 10/10 ; 15/15 →disebut balok 

- 2/15 ; 2/20 ; 3/25 ; 3/30 ; 4/40 →disebut papan 

- 4/6 ; 5/7 →disebut usuk atau kaso 

- 2/3 ; 3/4 →disebut reng 

- 1/3 ; 1/4 ; 1/6 →disebut plepet atau lis 

Jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia ada sekitar 4.000 jenis kayu, namun dari 

jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja yang telah diketahui sifat dan 

kegunaannya.  

Sifat-sifat fisis kayu sebagai bahan bangunan dapat dibedakan atas: bau, warna, 

tekstur, pola serat, kesan raba, berat, kekerasan, kekuatan, kadar air, dan 

penyusutan kayu.  

Sifat mekanis daripada kayu sebagai material konstruksi meliputi keteguhan 

atau kekuatan kayu menahan beban/gaya yang diterimanya, meliputi: kuat tarik, 

kuat tekan, kuat geser, kuat lentur, kuat puntir, dan kuat belah. 

Kayu mutu A dan mutu B harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

Syarat kayu mutu A; 

- Kayu harus kering udara (kadar air ≤ 15%); 

- Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lebar muka kayu, atau tidak boleh lebih 

besar dari 3,5 cm; 

- Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal (wanvlak) yang lebih besar dari 

1/10 lebar muka kayu; 

- Miring arah serat Tangen maksimum 1/10; 

- Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu dan retak arah 

lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/5 tebal kayu. 

Syarat kayu mutu B; 

- Kayu kering udara dengan kadar air 15% – 30%; 

- Besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lebar muka kayu, atau tidak boleh lebih 

besar dari 5 cm; 

- Kayu tidak boleh mengandung kayu gubal (wanvlak) yang lebih besar dari 

1/10 lebar muka kayu; 

- Miring arah serat Tangen maksimum 1/7; 

- Retak arah radial tidak boleh lebih besar dari 1/3 tebal kayu dan retak arah 

lingkaran tumbuh tidak boleh lebih besar dari 1/4 tebal kayu. 
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Kayu yang tidak termasuk dalam golongan kayu mutu A dan mutu B, dalam 

perdagangan di pasaran digolongkan kayu mutu C. 

Kelas kekuatan kayu didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan pada 

keadaan kayu kering udara. Kelas kekuatan kayu di Indonesia digolongkan ke 

dalam 5 (lima) kelas kuat, yaitu kelas kuat I, II, III, IV dan V.  

Kelas keawetan kayu didasarkan pada keawetan kayu terhadap pengaruh 

kelembaban, iklim (air dan terik matahari), rayap dan serangga lain, serta 

perlakuan kayu dalam pemakaian sebagai konstruksi. Kelas keawetan kayu 

digolongkan dalam 5 (lima) kelas, yaitu: kelas awet I, II, III, IV, dan V. 

Produk kayu alami/asli umumnya berupa kayu gergajian seperti balok, papan, 

usuk, reng, dan lis. Sedangkan produk kayu olahan umumnya berupa papan 

lebar dengan ukuran tertentu yang dibuat di industri-industri kayu dari jenis kayu 

tertentu. Jenis produk kayu olahan sangat beragam, tetapi secara umum dapat 

digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu: kayu lapis, papan partikel, dan papan 

campuran. 

Kayu lapis adalah lembaran papan tipis yang dibuat secara mekanis dari 

lapisan-lapisan vinir yang jumlahnya ganjil, dipasang dengan arah serat yang 

bersilangan saling tegak lurus, kemudian direkat menjadi satu. Jenis-jenis kayu 

lapis antara lain: plywood, fancy plywood, teak wood, poly ukir, aluminium wood, 

papan melamin, polywood, block board, teak block. 

Papan partikel adalah papan buatan yang terbuat dari serpihan dan/atau serbuk 

kayu dengan bantuan perekat sintetis kemudian di pres sehingga memiliki sifat 

seperti kayu massif, tahan api dan merupakan bahan isolasi serta bahan akustik 

yang baik. Jenis-jenis papan partikel antara lain: particle board, pattern board. 

Papan campuran adalah papan buatan yang terbuat campuran serbuk kayu dan 

bahan lain seperti kertas, gift, mika dan sebagainya. Jenis-jenis papan 

campuran antara lain: pipe ovely, softboard, tegofilm, MDF. 

Penggunaan kayu pada bangunan dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 

- Kayu bangunan struktural; ialah kayu yang digunakan untuk struktur 

bangunan, dimana dalam penggunaannya memerlukan perhitungan beban. 

- Kayu bangunan non struktural; ialah kayu yang digunakan untuk bagian 

bangunan yang tidak memerlukan perhitungan beban. 

- Kayu bangunan untuk keperluan lain; ialah kayu bangunan yang tidak 

termasuk ke-dua golongan tersebut di atas, tetapi digunakan sebagai bahan 

bangunan pendukung ataupun bangunan sementara. 

Penggunaan kayu sebagai bahan bangunan berdasarkan kelas kuat dan kelas 

awet menentukan tujuan penggunaan, yaitu: 

- Kayu kelas I dan II; untuk banguan-bangunan berat yang selalu 

berhubungan dengan tanah lembab, angin atau iklim. 

- Kayu kelas III; untuk banguan-bangunan berat di bawah atap dan tidak 

berhubungan dengan tanah atau lembab. 
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- Kayu kelas IV; untuk banguan-bangunan ringan di bawah atap. 

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan kayu olahan 

yaitu: 

- Menghemat penggunaan kayu; 

- Kembang/susut pada arah memanjang dan melebar jauh lebih kecil; 

- Mempunyai ketahanan lebih besar terhadap retak; 

- Memungkinkan penggunaan lembaran-lembaran papan yang lebih besar; 

- Memungkinkan mendapat efek nilai dekoratif yang lebih baik; 

- Dan lain-lain. 

Hampir semua sistem struktur yang menggunakan kayu sebagai material dasar 

dapat dikelompokkan ke dalam elemen linear yang membentang dua arah. Kayu 

yang panjangnya kurang dari bentangan umumnya disambung dengan alat 

sambung paku, sekerup, atau baut. 

 

4. Tugas 

Cari kasus sebuah bangunan dengan struktur kayu. Gambarkan konstruksi 

struktur dan sambungan-sambungannya. Sebutkan dan jelaskan jenis alat-alat 

sambung yang digunaka. Tinjau persyaratan kayu yang ada. 

 

5. Tes 

a. Apakah kelebihan dan kekurangan sifat kayu sebagai material struktur 
bangunan? 

b. Sebutkan jenis cacat-cacat pada kayu? 
c. Apa yang dimaksud dengan kelas kuat dan kelas awet kayu? 
d. Sebutkan klasifikasi produk kayu di pasaran? 
e. Sebutkan jenis-jenis alat sambung untuk konstruksi kayu? Jelaskan pula 

spesifikasinya? 
f. Sebutkan komponen struktur apa saja pada bangunan yang dapat 

menggunakan konstruksi kayu? 
g. Jelaskan beberapa contoh aplikasi jenis struktur dengan konstruksi kayu? 
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B. Kegiatan Belajar 2 

Mendeskripsikan bahan bangunan batu dan beton. 

 

1. Tujuan 

 Sifat dan Karakteristik Bata sebagai bahan bangunan  

 Material Penyusun Beton Bertulang  

 Sifat dan Karakteristik Beton sebagai bahan bangunan  

 Konstruksi dan Detail Beton Bertulang 

 

2. Uraian Materi 

2.1. Pendahuluan 

Inti bumi merupakan bagian pusat bumi yang diperkirakan berdiameter 

7000 km dan terdiri dari campuran nikel-besi serta batu-batuan berat. 

Inti bumi ini diselimuti oleh lapisan campuran belerang-oksigen-logam 

berat, setebal kira-kira 1700 km yang disebu lapisan inti. Lapisan 

berikutnya dinamakan lapisan batu-batuan, setebal kurang lebih 1200 

km terdiri dari batu-batuan berat yang mengandung ikatan besi dan 

magnesium dan setebal kurang lebih 11 km terdiri dari batu-batuan 

agak ringan yang mengandung ikatan silisium (silica) dan aluminium. 

Lapisan selanjutnya adalah lapisan luar yang dapat dilihat langsung 

berupa tanah dan sebagian besar berada di bawah air/laut. Lapisan 

luar bumi diselubungi oleh lapisan udara (atmosfir) sampai ketinggian 

300 km. (Frick Heinz, dkk, 1999). 

 

Gambar 2.1. Bagian-bagian Bumi 
Sumber: Frick Heinz, dkk, 1999 
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Lelehan batuan (magma) pada kerak bumi yang telah membeku 

dinamakan batuan beku. Batuan beku tersebut dipengaruhi oleh 

aktifitas atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, sehingga mengalami 

pengikisan dan pelapukan yang dapat merubah struktur batuan dari 

batuan besar menjadi batuan kecil. Batuan-batuan itu biasa disebut 

batu alam.  

Batu alam dengan ukuran butiran tertentu dapat digunakan sebagai 

bahan bangunan alami. Batu alam yang baik digunakan sebagai bahan 

bangunan adalah batu yang permukaannya kasar karena akan 

membuat ikatan yang kokoh. Batu yang permukaannya halus kurang 

baik dipakai sebagai bahan bangunan sehingga harus dipecah terlebih 

dahulu agar didapatkan permukaan yang kasar. 

Batu alam yang digunakan sebagai bahan bangunan dikelompokkan 

berdasarkan besar butirannya sebagai berikut: 

- Pasir, ukuran diameter butiran 0,06 mm sampai 2 mm; 

- Kerikil, ukuran diameter butiran 2 mm sampai 60 mm; dan 

- Batu, ukuran diameter butiran lebih besar dari 60 mm. 

 

 

a. Batu (Sumber: Tamrin, A.G., 2008)  b. Campuran Kerikil dan Pasir 

 

Gambar 2.1. Batu Alam 

 

Butiran-butiran tersebut dipisahkan menggunakan ayakan dengan 

beberapa ukuran lubangnmenurut standarnya. Untuk memperoleh 

gambaran tentang susunan besar butir yang layak digunakan sebagai 

bahan bangunan maka keadaan susunan besar butir (gradasi) 

digambarkan dengan kurva. Salah satu contoh susunan besar butir 

(gradasi) yang baik sebagai bahan bangunan ditunjukkan pada 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Susunan Besar Butir (Gradasi) 
Sumber: Frick Heinz, dkk, 1999 

 

Lapisan-lapisan bumi yang telah disebut di atas, mengandung banyak unsur-unsur 

kimia. Material bumi yang mengandung unsur-unsur kimia itu dapat diolah menjadi 

bahan bangunan buatan, seperti bahan pengikat hidrolis, bata, keramik, baja 

tulangan dan lain-lain. Beberapa unsur kimia pada bumi yang dapat diolah menjadi 

bahan bangunan buatan dicantumkan pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Kandungan unsur pada planet bumi 

Nama Unsur Simbol 
Kandungan 

lapisan luar (%) 
Kandungan seluruh bumi 
menurut sumbernya (%) 

Oksigen 

Silisium (Silika) 

Aluminium 

Besi 

Kalsium 

Natrium 

Kalium 

Magnesium 

Nikel 

O 

Si 

Al 

Fe 

Ca 

Na 

K 

Mg 

Ni 

49,4 

25,4 

7,5 

4,7 

3,4 

2,6 

2,4 

2,0 

- 

22 – 27 

11 – 14 

0,6 – 1,8 

40 – 50 

1 – 2,1 

- 

- 

9 

32 – 6 

Sumber: Frick Heinz, dkk, 1999 
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2.2. Sifat dan Karakteristik Bata Sebagai Bahan Bangunan 

a. Bata Merah 

Bata merah atau batu bata adalah batu buatan yang berasal dari tanah liat 

yang dalam keadaan lekat dicetak, dijemur beberapa hari lalu dibakar 

sampai matang, sehingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.  

Bata merah pada umumnya berbentuk prisma tegak padat (pejal) dengan 

penampang empat persegi panjang. Ada juga bata merah yang berlubang-

lubang, bata merah semacam ini kebanyakan digunakan untuk pasangan 

dinding peredam suara. Bata merah sebagai bahan bangunan harus 

memenuhi peraturan umum untuk bahan bangunan di Indonesia (NI-3) dan 

peraturan bata merah sebagai bahan bangunan (NI-10). 

 

 

Gambar 2.3. Bata Merah Pejal 

 

Bahan dasar pembuatan bata merah sebagai berikut: 

 tanah liat (lempung), sejumlah 6 porsi berat atau kelipatannya, yang 

mengandung silika sebesar 50% sampai dengan 70%; 

 sekam padi, sejumlah 2 porsi berat atau kelipatannya, sebagai alas 

pencetakan agar bata merah tidak melekat pada tanah. Sekam padi 

yang melekat atau tercampur pada bata yang masih mentah ikut 

terbakar pada waktu pembakaran bata sehingga timbul pori-pori pada 

bata merah; 

 kotoran binatang, yang sudah kering sejumlah 1 porsi berat atau 

kelipatannya, dipergunakan untuk melunakkan tanah dan membantu 

dalam proses pembakaran karena memberikan panas yang lebih tinggi. 

Jenis kotoran yang biasa digunakan antara lain: kotoran kerbau, kuda, 

dan sapi; 

 air, sejumlah 4 porsi berat atau kelipatannya, digunakan untuk 

melunakkan dan merendam tanah liat. 
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Proses pembuatan bata merah secara umum: 

1) Pencampuran, bahan dasar (tanah liat, sekam padi, kotoran binatang, dan air) 

dicampur / diaduk sampai merata, sambil dibersihkan dari batu-batu kerikil atau 

bahan lain yang dapat menyebabkan kualitas bata merah menjadi jelek. 

Campuran itu direndam dalam air selama satu hari satu malam. 

2) Pencetakan, adonan campuran dimasukkan ke dalam cetakan yang mempunyai 

bentuk dan ukuran tertentu. Hasil pencetakan dapat diletakkan di atas tanah 

yang sudah dihamparkan sekam padi sebagai alas. Hasil pencetakan yang 

belum dibakar disebut bata hijau. 

3) Pengeringan, dilakukan secara manual dengan mengangin-anginkan dan 

membola-balik bata hijau sekitar 2-7 hari, atau pada mesin pengering dengan 

temperatur 37oC – 200oC selama 24 hingga 48 jam.  

4) Pembakaran, dilakukan sampai bata merah betul-betul matang, atau dibakar 

dengan temperatur ± 1000oC selama 24 jam. Bata merah yang telah dibakar 

didinginkan selama 48 hingga 72 jam. 

Syarat-syarat mutu bata merah sebagai bahan bangunan yang harus dipenuhi 

adalah sebagai berikut: 

1) Semua bidang-bidang sisi harus datar. 

2) Mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan menyiku. 

3) Tidak menunjukkan gejala retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan. 

4) Warna pada penampang patahan merata. 

5) Bila diketok suaranya nyaring. 

6) Panjang bata = 2 lebar + siar (1 cm). 

7) Penyimngan ukuran untuk panjang maksimum 3%, lebar maksimum 4% dan 

tebal maksimum 5%. 

8) Kuat tekan bata dibagi dalam 3 golongan yaitu: 

 Mutu tingkat   I: kuat tekannya rata-rata lebih besar dari 100 kg/cm2 

 Mutu tingkat  II: kuat tekannya rata-rata 100 – 80 kg/cm2 

 Mutu tingkat III: kuat tekannya rata-rata 80 – 60 kg/cm2 

 

Gambar 2.4. Syarat-syarat Bata Merah 
Sumber: Supribadi, IK, 1986 
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Ukuran bata merah di berbagai tempat dan daerah tidak sama besarnya. Ukuran 

bata merah yang ada di pasaran berkisar 22 x 10,5 x 4,8 cm sampai 24 x 11,5 x 

5,5 cm. Ukuran standar bata merah yang telah ditetapkan oleh Lembaga 

Penyeledikan Masalah Bangunann (LPMB), menurut Supribadi IK, 1986, ada 2 

macam yaitu: 

1) panjang 240 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm. 

2) panjang 230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm. 

 

Syarat mutlak ukuran bata merah: 1 panjang = 2 lebar + 1 siar 

 1 lebar = 2 tebal + 1 siar 

Siar adalah adukan perekat setebal rata-rata 1 cm. Tebal siar tidak boleh terlalu 

besar, hanya berkisar 0,8–1,5 cm. 

 

b. Batako atau bata beton  

Batako atau bata beton adalah batu cetak berbentuk bata yang dibuat dari 

campuran bahan perekat hidrolis, air dan agregat, dengan atau tanpa bahan 

tambahan lainnya yang tidak merugikan sifat batako itu (Standar Indistri 

Indonesia nomor 0284-80). Yang dimaksud agregat adalah bahan pengisi, dapat 

berupa tras, pasir, gilingan batu alam dan lainnya. Bahan perekat hidrolis adalah 

bahan yang dapat mengikat agregat setelah bereaksi dengan air, seperti kapur 

dan semen. Sedangkan bahan tambahan adalah sejenis bahan kimia yang 

ditambahkan ke dalam campuran bahan perekat hidrolis, agregat dan air agar 

masa pengeringan dan pencapaian kekuatan dapat dipercepat. Bahan kimia 

yang biasa digunakan antara lain kalsium klorida, bromida, dan karbonat. 

 

 

Gambar 2.5. Batako Berlubang 
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Proses pembuatan bata beton dan batako secara umum: 

1) Pencampuran, bahan dasar (pasir dan semen, atau tras dan kapur) diaduk 

kering hingga merata, kemudian diberi air secukupnya dan diaduk hingga 

diperoleh adonan campuran yang mudah dicetak, yaitu adonan yang apabila 

digenggam/dikepal tidak ada air yang keluar/menetes dan ketika kepalan tangan 

dibuka adonan tidak retak/pecah. 

2) Pencetakan, dapat dilakukan dengan cetakan manual atau dengan mesin pres 

sederhana. Adonan yang selesai diaduk dimasukkan ke dalam cetakan 

kemudian dipadatkan atau dipres, selanjutnya diletakkan di tempat yang 

terlindung dari panas matahari maupun hujan. 

3) Perawatan, dilakukan dengan memercik air secukupnya pada bata beton atau 

batako yang telah mulai mengeras. Masa perawatan untuk bata beton selama 1 

hari dan untuk batako selama 3 – 5 hari, setelah itu dibiarkan selama 3 – 4 

minggu untuk pengerasan. 

 

 

Gambar 2.6. Mesin Pres Sederhana 
Sumber: Frick Heinz, dkk, 1999 

 

 

Gambar 2.7. Pecetakan Batako Secara Manual 

 

Batako yang beredar di pasaran pada umumnya terbuat dari campuran bahan 

mentah: semen + pasir dengan perbandingan tertentu. Ada juga batako yang dibuat 

dari campuran bahan mentah: tras + kapur dengan perbandingan tertentu. Dalam 

pembuatannya batako dengan bahan dasar tras dan kapur dapat ditambahkan 

sedikit semen dan pasir. 
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Mutu batako ditentukan berdasarkan kekuatannya menahan beban (kuat tekan). 

Mutu batako pejal diklasifikasi dalam empat tingkatan, yaitu B25, B40, B70, dan 

B100. Mutu batako berlubang juga diklasifikasi dalam empat tingkatan, yaitu HB20, 

HB35, HB50, dan HB70. Persyaratan kuat tekan dan penyerapan air (absorpsi) 

setiap mutu batako tersebut dicantumkan pada Tabel 2.2. berikut ini. 

Tabel 2.2. Persyaratan Kuat Tekan dan Absorpsi Batako. 

Mutu Batako 
Kuat Tekan Bruto Minimum (kg/cm2) Absorpsi 

(% berat) Rata-rata lima buah batako Masing-masing batako 

Batako Pejal    

B25 

B40 

B70 

B100 

25 

40 

70 

100 

21 

35 

65 

90 

- 

- 

35 

25 

Batako Berlubang    

HB20 

HB35 

HB50 

HB70 

20 

35 

50 

70 

17 

30 

45 

65 

- 

- 

35 

25 

Sumber: Standar Industri Indonesia nomor 0284-80 dan nomor 0285-80 setelah diolah. 

 

Batako sebagai bahan bangunan terdiri atas 4 jenis, yaitu jenis A1, A2, B1, dan B2. 

Klasifikasi jenis-jenis batako disesuaikan dengan mutu dan pemakaiannya pada 

bangunan. Jenis, mutu dan pemakaian batako berdasarkan Persyaratan Umum 

Bahan Bangunan Indonesia (PUBI) tahun 1982, dicantumkan pada Tabel 2.3. 

berikut ini. 

Tabel 2.3. Persyaratan Pemakaian Batako Sesuai Jenis dan Mutunya 

Jenis Batako Mutu Batako Pemakaian Pada Bangunan 

A1 B25 dan HB20 - konstruksi yang tidak memikul beban, 

- dinding penyekat, 

- konstruksi di bawah atap. 

A2 B40 dan HB35 - konstruksi yang tidak memikul beban, 

- dinding penyekat, 

- konstruksi di bawah atap, 

- permukaan dinding boleh tidak diplester. 

B1 B70 dan HB50 - konstruksi yang memikul beban, 

- konstruksi di bawah atap 

B2 B100 dan HB70 - konstruksi yang memikul beban,  

- konstruksi di luar atap 
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Model dan type batako cukup bervariasi. Batako pejal dibedakan atas tiga type, yaitu 

ukuran besar, sedang dan kecil. Batako berlubang dibedakan atas dua type, yaitu 

ukuran tebal dan tipis. Persyaratan standar ukuran batako tersebut dicantumkan 

pada Tabel 2.4. berikut ini. 

Tabel 2.4. Persyaratan Ukuran Batako dan Toleransinya. 

Type Batako 
Ukuran Nominal dan Toleransinya 

Tebal Dinding Rongga 
Minimum 

Panjang (mm) Lebar (mm) Tebal (mm) Luar (mm) Dalam (mm) 

Batako Pejal      

Besar 

Sedang 

Kecil 

400 ± 3 

300 ± 3 

200 ± 3 

200 ± 3 

150 ± 3 

100 ± 2 

100 ± 2 

100 ± 2 

  80 ± 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Batako Berlubang      

Tebal 

Tipis 

400 ± 3 

400 ± 3 

200 ± 3 

200 ± 3 

200 ± 2 

100 ± 2 

25 

20 

20 

15 

Sumber: Standar Industri Indonesia nomor 0284-80 dan nomor 0285-80 setelah diolah. 

 

 

Gambar 2.8. Beberapa Model dan Type Batako 

 

Tabel 2.5. Pemakaian Batako Sesuai Model dan Typenya 

Model/ 
Type 

Ukuran (cm2) 
t x l x p 

Pemakaian pada Bangunan 

A 20 x 20 x 40 dapat digunakan sebagai dinding pemikul 

B 20 x 20 x 40 digunakan sebagai bata penutup pada sudut dan pertemuan 
tembok 

C 10 x 20 x 40 dapat digunakan sebagaai dinding penyekat 

D 10 x 20 x 40 dapat digunakan sebagaai dinding penyekat 

E 10 x 20 x 40 digunakan sebagai dinding penyekat dan pemikul untuk 
beban-beban tertentu saja 

F 80 x 20 x 40 dapat digunakan sebagai dinding penyekat 

Sumber: Supribadi, IK, 1986 
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c. Bata Kapur 

Bata kapur terbuat dari campuran tanah liat dengan kapur gunung. Macam-

macam tipe campuran antara lain: 

1) campuran bahan: tanah liat + tanah kapur + kapur-bubuk + semen 

2) Campuran bahan : tras + kapur 

3) campuran bahan: tanah liat + pasir + kapur bubuk + pc 

Ukuran bata kapur 8 cm x 17 cm x 30 cm. 

 

 
 

Gambar 2.9. Dinding Bata Kapur 
 
 

d. Bata Hebel 

Bata hebel atau celcon adalah bahan bangunan pembentuk bata dengan mutu 

yang relatif tinggi. Umumnya berukuran 10 cm x 19 cm x 59 cm. Bahannya 

terbuat dari pasir silika. Bata jenis ini bisa saja tidak diplester, cukup diaci saja 

karena permukaannya yang sudah relatif rata. 

 

 

Gambar 2.10. Bata Hebel atau Celcon 
Sumber: Tamrin, A.G., 2008 
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e. Adukan Spesi 

Adukan spesi adalah adukan yang belum mengeras, yang terbuat dari campuran 

bahan perekat hidrolis, agregat halus (pasir) dan air. Adukan spesi berfungsi 

untuk mengikat batu-batuan termasuk bata pada konstruksi, serta untuk melapisi 

permukaan dinding dan lantai. Adukan spesi yang telah mengeras dinamakan 

mortar. 

Bahan perekat hidrolis yang digunakan dapat berupa tras, kapur, semen merah, 

atau semen portland. Pasir yang digunakan sebaiknya mempunyai diameter 

butir 0,2 – 0,3 mm, dan bebas tanah dan bahan organik. Air yang digunakan 

untuk adukan spesi harus bersih, tidak mengandung minyak, asam, alkali, 

garam-garam, bahan-bahan organik atau bahan-bahan lain yang merusak 

mortar. 

Perbandingan bahan adukan spesi/mortar dan penggunaannya pada bangunan 

dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6. Perbandingan Bahan Adukan Untuk Mortar 

Kegunaan Mortar Kebutuhan Bahan dalam Volume 

Bagian Gedung Bagian Pekerjaan Pasir Tras Kapur 
Semen 
Merah 

Semen 
Portland 

Alas pondasi jalur Pasangan batu kali 

Sda. 

1-3 

3 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

Pasangan pondasi 
jalur 

Pasangan trapezium batu kali 

Sda. 

3 

2 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

Dinding Pasangan batu bata 

Sda. 

Sda. 

Sda. 

4 

6 

4 

3 

- 

- 

- 

9 

3 

1 

0,5 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

0,5 

2 

1 

Dinding Pasangan batako/conblock 5 - - - 1 

Lantai plesteran Lapisan dasar 3-5 cm tebal 

Lapisan acian halus 2 mm tebal 

Lapisan acian kasar 

Plesteran beton 2 cm tebal 

5 

- 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

Lantai ubin Plesteran untuk ubin 2 cm tebal 

Perekat ubin 

6 

- 

4 

- 

1 

- 

- 

- 

0,5 

1 

Plesteran dinding Lapisan dasar biasa 

Lapisan dasar yang ekologis 

Lapisan pengisi biasa 

Lapisan pengisi yang ekologis 

Lapisan pelindung (acian) 

Lapisan pelindung yang ekologis 

2,5 

4 

3 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

0,5 

1 

1 

1 

- 

2 

- 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

1 

Sumber: Frick Heinz, dkk, 1999 
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2.3. Material Penyusun Beton Bertulang 

Beton adalah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan agregat halus, 

agregat kasar, semen portland dan air. Beton bertulang adalah beton yang 

mengandung batang tulangan dan direncanakan berdasarkan anggapan 

bahwa kedua bahan tersebut bekerja sama dalam memikul gaya-gaya, 

(Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971 atau PBI’71). 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka material penyusun beton 

bertulang dibedakan atas: agregat (halus dan kasar, atau campuran), semen, 

air, dan batang (baja) tulangan. Untuk memperbaiki sifat-sifat dan mutu adukan 

bahan semen, agregat dan air maka adukan itu dapat ditambahkan dengan 

bahan pembantu. Sifat-sifat dan karakteristik material-material tersebut 

dijelaskan berikut ini. 

a. Agregat Halus 

Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam atau pasir buatan. 

Pasir alam merupakan pasir hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan. 

Pasir buatan adalah pasir hasil yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah 

batu. Syarat-syarat agregat halus sebagai material penyusun beton 

menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971, sebagai berikut: 

1) Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang tajam dan keras, serta 

bersifat kekal (tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca); 

2) Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat 

kering. Yang dimaksud lumpur adalah bagian-bagian yang lolos ayakan 

0,063 mm. 

3) Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organis terlalu 

banyak, yang dapat mengurangi kekuatan beton sampai 95%. 

4) Agregat halus harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam 

besarnya dengan syarat-syarat: 

 sisa di atas ayakan 4 mm harus minimum 2% berat; 

 sisa di atas ayakan 1 mm harus minimum 10% berat; 

 sisa di atas ayakan 0,25 mm harus berkisar antara 80% dan 

95% berat. 

5) Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk beton. 

 

 

b. Agregat Kasar 

Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam atau berupa batu 

pecah (split, cipping). Pada umumnya, yang dimaksud agregat kasar 

adalah agregat dengan besar butir lebih dari 5 mm. Syarat-syarat agregat 

kasar sebagai material penyusun beton menurut Peraturan Beton 

Bertulang Indonesia, 1971, sebagai berikut: 
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1) Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori, serta 

bersifat kekal (tidak pecah atau hancur oleh pengaruh cuaca); 

2) Agregat kasar tidak boleh mengandung butir-butir yang pipih lebih dari 20% 

dari berat seluruhnya. 

3) Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% berat kering. 

Yang dimaksud lumpur adalah bagian-bagian yang lolos ayakan 0,063 mm. 

4) Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang dapat merusak beton, 

seperti zat-zat yang reaktif alkali. 

5) Kekerasan agregat kasar jika diperiksa dengan bejana penguji dari Rudeloff 

pada beban 20 ton tidak terjadi pembubukan sampai fraksi: 

 9,5 – 19 mm lebih dari 24% berat, dan 

 19 – 30 mm lebih dari 22% berat. 

Atau jika diperiksa dengan mesin Pengaus Los Angelos, tidak terjadi 

kehilangan berat lebih dari 50%. 

6) Agregat kasar harus terdiri butir-butir yang beraneka ragam besarnya, 

dengan syarat: 

 sisa di atas ayakan 31,5 mm harus 0% berat; 

 sisa di atas ayakan 4 mm harus berkisar antara 90% dan 98% berat; 

dan 

 selisih antara sisa-sisa komulatif di atas dua ayakan yang berurutan 

maksimum 60% dan minimum 10% berat. 

7) Besar butir agregat terbesar tidak boleh lebih dari: 

 seperlima dari jarak terkecil antara bidang-bidang samping cetakan; 

 sepertiga dari tebal pelat; atau 

 tigaperempat dari jarak bersih terkecil di antara batang-batang atau 

berkas-berkas tulangan. 

 

c. Semen 

Semen berfungsi sebagai pengikat bahan-bahan agregat dalam pembuatan 

beton. Sifat utamanya adalah mengikat dengan adanya air dan mengeras 

secara hidrolik. Hidrolik berarti bahwa semen bereaksi dengan air dan 

membentuk suatu batuan yang keras (batuan-semen) dan kedap air. 

Menurut Ariestadi Dian, 2008, semen dan air saling bereaksi, persenyawaan ini 

dinamakan hidratasi sedangkan hasil yang terbentuk disebut hidrasi-semen. 

Proses reaksi berlangsung sangat cepat. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh: 

 kehalusan semen 

 faktor air-semen 

 temperatur. 
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Kehalusan penggilingan semen mempengaruhi kecepatan pengikatan. Kehalusan 

rata-rata butiran semen sekitar 0,05 mm. Semakin halus butiran, semen semakin 

tinggi kecepatan bereaksinya, dan semakin cepat pengikatannya. Karena itu 

kekuatan-awal dari semen yang lebih halus akan lebih tinggi, tetapi kekuatan-

akhirnya akan berkurang. 

Ketika semen dan air bereaksi, timbul panas yang dinamakan panas-hidratasi. 

Perkembangan panas ini dapat menyebabkan terjadinya retakan yang terjadi ketika 

pendinginan. Terutama pada struktur beton mutu tinggi pembentukan panas ini 

sangat besar. 

Aspek lain yang besar pengaruhnya terhadap pembentukan panas hidratasi adalah 

faktor air-semen. Semen dapat mengikat dengan adanya air sekitar 40% dari 

beratnya, dengan kata lain air sebanyak 0,40 kali berat semen telah cukup untuk 

membentuk seluruh semen berhidrasi. Air yang berlebihan dapat menimbulkan pori-

pori halus dalam beton yang disebut pori-pori kapiler, sehingga kekuatan serta masa 

pakai beton menjadi berkurang. 

Semen yang diproduksi di pabrik-pabrik semen terdiri atas bermacam-macam jenis. 

Ariestadi Dian, 2008, menjelaskan bahwa semen dibedakan dalam dua kelompok 

utama, yakni: 

1) semen dari bahan klinker-semen-Portland 

 semen Portland, 

 semen Portland abu terbang, 

 semen Portland berkadar besi, 

 semen tanur-tinggi ('Hoogovencement'), 

 semen Portland tras/puzzolan, 

 semen Portland putih. 

2) semen-semen lain 

 aluminium semen, 

 semen bersulfat 

 

Menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971, semua jenis semen yang 

memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam NI–8 pada 

umumnya dapat dipakai untuk beton bertulang. Jenis semen yang umum dipakai 

untuk beton adalah semen portland. Namun demikian, apabila diperlukan 

persyaratan-persyaratan khusus mengenai sifat betonnya, maka dapat dipakai jenis-

jenis semen lain yang tidak sesuai dengan NI–8 seperti: semen portland-tras, semen 

alumina, semen tahan sulfat, dan lain-lain. Khusus untuk beton mutu Bo, selain jenis 

semen tersebut, dapat juga dipakai semen tras kapur. 

Semen portland (PC) adalah bahan pengikat hidrolis yang digiling halus dan dibakar. 

Semen portland ditemukan pertama kali pada tahun 1824 melalui pembakaran batu 

kapur sampai terjadi peleburan oleh tukang batu bernama Joseph Aspdin di Leeda, 

Inggris. Karena ia menggunakan batu kapur yang menyerupai batu dari Portland, 
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maka diberi nama semen portland. Sekitar 20 tahun setelah menemukan semen 

portland, Joseph Aspdin kemudian menemukan cara pembuatan semen portlang 

yang cukup sederhana, sehingga dapat diproduksi di pabrik. Menurut Frick Heinz, 

dkk, 1999, untuk membuat 1 ton semen portland, dibutuhkan: batu kapur 1.200 kg, 

tanah liat 250 kg, pasir silika 100 kg, pasir besi 10 kg, dan gips 30 kg.  

 

Tabel 2.7. Jenis-jenis semen portland dan penggunaannya 

Uraian 

Semen Portland 
Semen Portland 

Putih 
Type I Type II Type III Type IV 

Hasil tes fisik 
Sisa di atas 
ayakan 0,09 mm 
(%) maksimum 

 
2,0 

 
2,2 

 
1,3 

 
2,2 

 
10 

Waktu pengikatan 
Awal (menit) 
Akhir (jam) 

 
150 

5 : 40 

 
155 

5 : 50 

 
155 

5 : 35 

 
230 

7 : 10 

 
45 
8 

Pengikatan 
semu: 
Penetrasi 

Kekuatan tekan 
1 hari, N/mm

2
, min. 

3 hari, N/mm
2
, min. 

7 hari, N/mm
2
, min. 

 28 hari, N/mm
2
, min. 

 
- 

21,2 
29,8 
40,7 

 
- 

16,0 
22,1 
33,4 

 
14,1 
29,5 
36,1 
46,4 

 
- 

15,0 
21,8 
30,9 

 
- 

Dengan warna 
putih 
dibandingkan 
MgO, min. 
80% 

Kegunaan  Rumah 

 Perkantoran 

 Pabrik 

 Gudang 
bertingkat 

 Bangunan 
di pinggir 
laut 

 Konstruksi 
irigasi, 
jembatan, 
dam-dam. 

 Konstruksi 
bangunan 
yang 
berkekuatan 
tekan tinggi 
(Gedung 
bertingkat) 

 Konstruksi 
bangunan 
pada tanah 
atau air 
yang 
mengandun
g sulfat, 
jembatan, 
terowongan, 
pelabuhan. 

 Semua tujuan 
di dalam 
pembuatan 
adukan 
semen serta 
beton yang 
tidak 
memerlukan 
persyaratan 
khusus, 
kecuali warna 
putih. 

Sumber: Memperkenalkan produk-produk semen PT. Semen Gresik (Persero),  

dalam Frick Heinz, dkk, 1999 

 

d. Air 

Air diperlukan untuk pembuatan adukan dan perawatan beton. Air yang akan 

digunakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni tidak boleh 

mengandung bahan-bahan yang merusak beton/baja. Air tawar yang memenuhi 

syarat air minum, tanpa diragukan boleh digunakan untuk pembuatan adukan 

dan perawatan beton. 
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Air untuk pembuatan adukan beton harus diamati terlebih dahulu sebelum 

digunakan. Air yang tidak jernih (keruh) atau mengandung kotoran tidak boleh 

dipakai. Di samping itu, air yang mengandung bahan-bahan perusak, seperti: 

fosfat, minyak, asam, alkali, bahan-bahan organis atau garam-garam, juga tidak 

boleh dipakai. Penelitian kandungan bahan perusak dalam air dilakukan di 

laboratorium kimia. 

Perawatan beton dilakukan sesudah beton dituang (dicor). Metode perawatan 

yang biasa dilakukan adalah dengan cara membasahi terus-menerus atau beton 

yang baru direndam air. Air ini pun harus mernenuhi syarat-syarat yang lebih 

tinggi daripada air untuk pembuatan beton. Selain harus memenuhi syarat-

syarat untuk pembuatan adukan, juga keasaman air untuk perawatan harus 

diperhatikan, air tidak boleh memilik kadar pH > 6, juga tidak dibolehkan terlalu 

sedikit mengandung kapur. 

 

e. Bahan Pembantu (Admixtures) 

Tujuan dari penambahan bahan-bahan pembantu / bahan kimia tambahan 

(Admixtures) adalah untuk memperbaiki sifat-sifat tertentu dari adukan beton.  

Misalnya: memperbaiki mutu beton, sifat-sifat pekerjaan, waktu pengikatan dan 

pengerasan ataupun untuk maksud-maksud lain. Takaran bahan kimia 

tambahan ini sangat sedikit dibandingkan dengan bahan utama hingga takaran 

bahan ini dapat diabaikan. 

Jenis-jenis bahan pembantu atau bahan kimia tambahan yang umum dipakai 

adalah: 

 super-plasticizer, untuk mempertinggi kelecakan (zona konsistensi 

dipertinggi), mengurangi jumlah air pencampur; 

 pembentuk gelembung udara meninggikan sifat kedap air, meninggikan 

kelecakannya; 

 'accelerator', mempercepat awal pengikatan atau pengerasan; 

 'retarder', memperlambat awal pengikatan atau pengerasan, 

memperpanjang waktu pengerjaan; 

 bahan warna, untuk memberi warna permukaan. 

 

 

f. Baja Tulangan 

Beton tidak dapat menahan gaya tarik melebihi nilai tertentu tanpa mengalami 

keretakan. Oleh karena itu, agar beton dapat bekerja dengan baik dalam sistem 

struktur, beton perlu dibantu dengan memberinya perkuatan berupa tulangan 

yang berfungsi menahan gaya tarik. Penulangan beton menggunakan bahan 

baja yang memiliki sifat teknis yang kuat menahan gaya tarik. Baja beton yang 

digunakan dapat berupa batang baja lonjoran ataupun berupa batang-batang 

baja yang dianyam dengan teknik pengelasan. 
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Bentuk batang tulangan terdiri atas batang polos dan batang yang diprofilkan. 

Yang dimaksud dengan batang polos adalah batang prismatis berpenampang 

bulat, persegi, lonjong, dan lain-lain, dengan permukaan licin. Yang dimaksud 

dengan batang yang diprofilkan adalah batang yang permukaannya diberi rusuk-

rusuk yang terpasang tegak lurus atau miring terhadap sumbu batang 

(deformasi atau dipuntir). 

 

 
 

Gambar 2.11. Bentuk Batang Tulangan 
Sumber: Sagel, dkk, 1994, dalam Ariestadi Dian, Jilid 3, 2008 

 

 

Tabel 2.9. Luas Penampang dan Berat Baja Tulangan Yang Diprofilkan 

Kode  

No. 

Berat  

kg/m’ 

Diameter Nominal  

(d) mm 

Luas Tampang Nominal  

cm2 

Perimeter Nominal  

cm 

D10 

D13 

D16 

D19 

D22 

D25 

D29 

D32 

D35 

D38 

0,560 

0,995 

1,56 

2,25 

3,04 

3,98 

5,04 

6,23 

7,51 

8,95 

9,53 

12,7 

15,9 

19,1 

22,2 

25,4 

28,6 

31,8 

34,9 

38,1 

0,7133 

1,267 

1,986 

2,863 

3,871 

5,067 

6,424 

7,942 

9,566 

11,40 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

 10,0 

 11,0 

 12,0 

Sumber: Sunggono, kh, 1995 
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Tabel 2.8. Luas Penampang dan Berat Baja Tulangan Batang Polos 

Diameter 
(mm) 

Luas Tampang 
(cm2) 

Berat 
(kg/m’) 

Diameter 
(mm) 

Luas Tampang 
(cm2) 

Berat 
(kg/m’) 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

6,8 

7 

8 

8,5 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

22 

25 

26 

28 

30 

32 

0,16 

0,20 

0,24 

0,28 

0,33 

0,36 

0,38 

0,50 

0,56 

0,63 

0,79 

1,13 

1,33 

1,54 

1,77 

2,01 

2,54 

2,83 

3,14 

3,80 

4,91 

5,31 

6,16 

7,07 

8,04 

0,125 

0,153 

0,188 

0,220 

0,259 

0,282 

0,300 

0,393 

0,439 

0,499 

0,620 

0,887 

1,040 

1,209 

1,377 

1,580 

1,994 

2,230 

2,465 

2,980 

3,850 

4,136 

4,830 

5,510 

6,310 

34 

35 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

48,5 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

89 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

9,08 

9,62 

10,18 

11,34 

12,57 

13,85 

15,21 

16,62 

18,10 

18,47 

19,64 

23,76 

28,27 

33,18 

38,48 

44,18 

50,27 

56,75 

63,62 

70,88 

78,54 

95,03 

113,1 

132,7 

153,9 

7,13 

7,60 

7,99 

8,90 

9,87 

10,9 

11,9 

13,0 

14,2 

14,5 

15,4 

18,7 

22,2 

26,0 

30,2 

34,7 

39,3 

44,5 

49,9 

55,6 

61,7 

74,6 

88,8 

104 

121 

Sumber: Sunggono, kh, 1995 

 

 

Baja beton dikodekan berurutan dengan: huruf BJ, TP dan TD. 

 BJ berarti Baja 

 TP berarti Tulangan Polos 

 TD berarti Tulangan Deformasi (Ulir) 

Angka yang terdapat pada kode tulangan menyatakan batas leleh karakteristik 

yang dijamin.  

Misal: 

 Baja beton BJTP 24 adalah baja beton polos dengan batas leleh 

karakteristik 240 Mpa atau 2400 kg/cm2.  

 Baja beton BJTD 40 adalah baja beton deformasi atau dipuntir dengan 

batas leleh karakteristik 400 Mpa atau 4000 kg/cm2. 
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Setiap jenis baja tulangan yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik baja yang 

terkenal dapat dipakai sebagai tulangan beton. Mutu dan jenis baja 

tulangan yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik baja itu, pada umumnya sesuai 

dengan standar yang berlaku. Baja tulangan dapat dibagi dalam mutu-mutu 

seperti yang tercantum dalam Tabel 2.10. 

Tabel 2.10. Mutu Baja Tulangan 

Mutu Sebutan 
Tegangan leleh karakteristik (au) atau tegangan 

karakteristik yang memberikan regangan tetap 0,2% 

(0,2) (kg/cm2) 

U – 22 
U – 24 
U – 32 
U – 39 
U – 48 

baja lunak 
baja lunak 
baja sedang 
baja keras 
baja keras 

2.200 
2.400 
3.200 
3.900 
4.800 

Sumber: Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971 

 

2.4. Sifat dan Karakteristik Beton Sebagai Bahan Bangunan 

a. Kelas dan Mutu Beton 

Menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971, beton untuk 

konstruksi beton bertulang dibagi dalam tiga kelas dan enam mutu standar. 

Beton kelas I adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan non-strukturil, 

dinyatakan dengan mutu beton B0. Beton kelas II adalah beton untuk 

pekerjaan-pekerjaan strukturil secara umum, terdiri dari beton mutu: B1, 

K125, K175 dan K225. Beton kelas III adalah beton untuk pekerjaan-

pekerjaan strukturil dimana dipakai mutu beton dengan kekuatan tekan 

karakteristik yang lebih tinggi dari 225 kg/cm2. Kelas dan mutu beton 

standar tersebut, tercantum dalam Tabel 2.11. berikut. 

 

Tabel 2.11. Kelas dan mutu beton standar. 

Kelas Mutu 
’bk 

(kg/cm2) 

’bm 
dg.s=46 
(kg/cm2) 

Tujuan 

Perawatan terhadap 

mutu 
agregat 

kekuatan 
tekan 

I B0 - - non-strukturil ringan tanpa 

II 

B1 
K125 
K175 
K225 

- 
125 
175 
225 

- 
200 
250 
300 

strukturil 
strukturil 
strukturil 
strukturil 

sedang 
ketat 
ketat 
ketat 

tanpa 
kontinu 
kontinu 
kontinu 

III K>225 >225 >300 strukturil ketat kontinu 

Sumber: Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971 
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b. Kuat Tekan Beton 

Kekuatan tekan beton adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan 

per satuan luas, dan dinyatakan dengan Mpa atau N/mm2 atau kg/cm2. 

Walaupun dalam beton terdapat tegangan tarik yang sangat kecil, diasumsikan 

bahwa semua tegangan tekan didukung oleh beton tersebut. Penentuan kuat 

tekan dapat dilakukan dengan alat uji tekan dan benda uji berbentuk silinder 

atau kubus pada umur benda uji 28 hari. 

Kuat tekan beton ditetapkan oleh perencana struktur untuk dipakai dalam 

perencanaan struktur beton. Untuk semua mutu beton selain B0 dan B1, 

komposisi campuran beton harus direncanakan atau dipilih sedemikian rupa 

hingga menghasilkan kekuatan tekan karakteristik (’bk) yang disyaratkan untuk 

mutu beton yang bersangkutan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 

03-2847-2002, beton harus dirancang sedemikian hingga menghasilkan kuat 

tekan sesuai dengan aturan-aturan dalam tata cara tersebut dan tidak boleh 

kurang daripada 17,5 Mpa. 

  

Gambar 2.12. Alat uji tekan 

 

c. Faktor Air Semen 

Faktor air semen (FAS) adalah perbandingan antara berat air dan berat semen. 

Dengan FAS senilai 0,40 telah cukup untuk mempengaruhi seluruh semen 

berhidrasi membentuk batuan yang keras. FAS ditentukan dengan rumus: 

 
 
 

 

      berat air 

F.A.S = ------------------ 

              berat semen 
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Misalkan: 

 Ditentukan F.A.S = 0,40;  

 Semen yang digunakan beratnya = 350 kg/m3;  

 Maka banyaknya air = 350 x 0,40 = 140 l/m3. 

 
FAS yang rendah (kadar air sedikit) menyebabkan air di antara bagian-bagian 

semen sedikit, sehingga jarak antara butiran-butiran semen pendek. Akibatnya 

batuan-semen lebih cepat mencapai kepadatan dan kekuatan awal yang lebih 

tinggi, sehingga kekuatan akhir beton menjadi lebih rendah (berkurang). 

Demikian pula FAS yang lebih tinggi dapat menyebabkan beton lebih berpori-

pori, sehingga kekuatan dan masa pakai beton berkurang. 

Menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, dalam pelaksanaan beton 

dengan campuran yang direncanakan, jumlah semen minimum dan nilai FAS 

maksimum yang dipakai harus disesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. 

Dalam hal ini dianjurkan untuk memakai jumlah semen minimum dan nilai FAS 

maksimum yang tercantum dalam Tabel 2.12. 

 

Tabel 2.12. Jumlah semen minimum dan nilai faktor air semen maksimum. 

 jumlah semen minimum 
per m3 beton (kg) 

nilai faktor air semen 
maksimum 

Beton di dalam ruang bangunan: 

a. Keadaan keliling non-korosif 
b. Keadaan keliling korosif 

disebabkan oleh kondensasi atau 
uap-uap korosif 

 
275 

 
325 

 
0,60 

 
0,52 

Beton di luar ruang bangunan: 

a. Tidak terlindung dari hujan dan 
terik matahari langsung 

b. Terlindung dari hujan dan terik 
matahari langsung 

 
325 

 
275 

 
0,60 

 
0,60 

Beton yang masuk ke dalam tanah: 

a. Mengalami keadaan basah dan 
kering berganti-ganti 

b. Mendapat pengaruh sulfat alkali 
dari tanah atau air tanah 

 
 

325 
 

375 

 
 

0,55 
 

0,52 

Beton yang kontinu berhubungan 
dengan air: 

a. air tawar 
b. air laut 

 
 

275 
375 

 
 

0,57 
0,52 

Sumber: Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971 
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d. Kekentalan Adukan Beton 

Kekentalan (konsentrasi) adukan beton harus disesuaikan dengan cara 

pengankutan, cara pemadatan, jenis konstruksi dan kerapatan dari tulangan. 

Kekentalan tersebut tergantung pada jumlah dan jenis semen, nilai faktor air 

semen, jenis dan susunan butir agregat, serta penggunaan bahan-bahan 

pembantu. Pemeriksaan kekentalan adukan beton dapat dilakukan dengan 

slump. Batas-batas kekentalan yang dianjurkan dalam Peraturan Beton 

Bertulang Indonesia 1971 ditunjukkan pada Tabel 2.13. 

 

Tabel 2.13. Nilai-nilai slump untuk berbagai pekerjaan beton. 

Uraian 
Slump (cm) 

maksimum minimum 

Dinding, pelat fondasi dan fondasi telapak bertulang 

Fondasi telapak tidak bertulang, kaison dan konstruksi di bawah 
tanah 

Pelat, balok, kolom dan dinding 

Pengerasan jalan 

Pembetonan masal 

12,5 

9,0 

 

15,0 

7,5 

7,5 

5,0 

2,5 

 

7,5 

5,0 

2,5 

Sumber: Peraturan Beton Bertulang Indonesia, 1971 

 

 

Gambar 2.13. Alat uji slump 
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e. Komposisi Adukan Beton 

Menurut Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971, untuk beton mutu Bo dapat 

dipakai setiap campuran yang lazim dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan non-

strukturril, dengan syarat bahwa perbandingan jumlah pasir dan kerikil (atau 

batu pecah) terhadap jumlah semen, tidak boleh melampaui 8 : 1. Untuk beton 

mutu B1 dan K125 harus dipakai campuran nominal semen, pasir dan kerikil 

(atau batu pecah) dalam perbandingan isi 1 : 2 : 3 atau 1 : 1½ : 2½. Untuk beton 

mutu K175 dan mutu-mutu lainnya yang lebih tinggi, harus dipakai campuran 

beton yang direncanakan. Yang diartikan dengan campuran beton yang 

direncanakan adalah campuran yang dapat dibuktikan dengan data otentik dari 

pengalaman-pengalaman pelaksanaan beton di waktu yang lalu atau dengan 

data dari percobaan-percobaan pendahuluan, bahwa kekuatan karakteristik 

yang disyaratkan dapat tercapai.  

 

f. Rangkak dan Susut 

Rangkak (creep) adalah penambahan regangan terhadap waktu akibat adanya 

beban yang bekerja. Rangkak timbul dengan intensitas yang semakin berkurang 

setelah selang waktu tertentu dan kemudian berakhir setelah beberapa tahun. 

Nilai rangkak untuk beton mutu tinggi akan lebih kecil dibandingkan dengan 

beton mutu rendah. Umumnya, rangkak tidak mengakibatkan dampak langsung 

terhadap kekuatan struktur, tetapi akan mengakibatkan redistribusi tegangan 

pada beban yang bekerja dan kemudian mengakibatkan terjadinya lendutan 

(deflection).  

Susut adalah perubahan volume yang tidak berhubungan dengan beban. Proses 

susut pada beton akan menimbulkan deformasi yang umumnya akan bersifat 

menambah deformasi rangkak.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya rangkak dan susut: 

 Sifat bahan dasar beton (komposisi dan kehalusan semen, kualitas adukan, 

dan kandungan mineral dalam agregat) 

 Rasio air terhadap jumlah semen 

 Suhu pada saat pengerasan 

 Kelembaban nisbi pada saat proses penggunaan 

 Umur beton pada saat beban bekerja 

 Nilai slump 

 Lama pembebanan 

 Nilai tegangan 

 Nilai rasio permukaan komponen struktur 

 

 



 Modul Memahami Bahan Bangunan 

 Muh.Arafah, S.Pd. – SMK Negeri 1 Karossa – 2012        60 

2.5. Konstruksi dan Detail Beton Bertulang 

Sistem struktur dengan konstruksi beton sampai saat ini masih menjadi pilihan 

utama dalam pengerjaan bangunan. Selain karena kemudahan pengerjaan dan 

kuat tekan yang tinggi, beberapa pertimbangan lain diantaranya adalah 

kemudahan untuk mendapatkan material penyusun serta kelangsungan proses 

pengadaan beton pada proses produksinya. 

 

a. Sistem Konstruksi Beton Bertulang 

Sistem konstruksi beton yang digunakan (Ariestadi Dian, 2008) antara lain: 

 Slab dan Balok 

 Sistem Plat Ber-rusuk Satu Arah 

 Konstruksi Plat Datar 

 Konstruksi Slab Datar 

 Konstruksi Slab dan Balok Dua Arah 

 Slab Wafel 

 Bentuk Lengkung 

 Elemen Beton Pracetak 

 Papan Beton Pracetak 

 Bentuk T Rangkap dan Kanal 

 Bentuk T Tunggal 

 Sistem Gedung Khusus 

 

b. Detail Beton bertulang 

Beton merupakan bahan yang sangat mampu menahan tegangan tekan 

tetapi tidak dapat atau hampir tidak dapat menahan tegangan tarik. Dalam 

beton bertulang maka baja tulangan merupakan bahan yang menahan 

tegangan tarik. Sebuah batang baja tulangan yang tertanam baik dalam 

beton yang mengeras akan merekat sedemikian rupa hingga diperlukan 

gaya yang cukup besar untuk menariknya keluar. Gejala ini disebut dengan 

adhesi atau lekatan yang memungkinkan kedua bahan dapat saling bekerja 

sama secara struktural. Selain itu, penutup beton yang cukup padat dan 

tebal sebagai pelindung tulangan, akan melindungi tulangan baja terhadap 

korosi. 
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3. Rangkuman 

Batu alam yang baik digunakan sebagai bahan bangunan adalah batu yang 

permukaannya kasar karena akan membuat ikatan yang kokoh. Batu alam yang 

digunakan sebagai bahan bangunan dikelompokkan berdasarkan besar 

butirannya sebagai berikut: 

- Pasir, ukuran diameter butiran 0,06 mm sampai 2 mm; 

- Kerikil, ukuran diameter butiran 2 mm sampai 60 mm; dan 

- Batu, ukuran diameter butiran lebih besar dari 60 mm. 

Bata merah atau batu bata adalah batu buatan yang berasal dari tanah liat yang 

dalam keadaan lekat dicetak, dijemur beberapa hari lalu dibakar sampai matang, 

sehingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. 

Ukuran standar bata merah yaitu: 

 panjang 240 mm, lebar 115 mm, tebal 52 mm. 

 panjang 230 mm, lebar 110 mm, tebal 50 mm. 

Syarat mutlak ukuran bata merah: 1 panjang = 2 lebar + 1 siar 

 1 lebar = 2 tebal + 1 siar 

Siar adalah adukan perekat setebal rata-rata 1 cm. 

Batako atau bata beton adalah batu cetak berbentuk bata yang dibuat dari 

campuran bahan perekat hidrolis, air dan agregat, dengan atau tanpa bahan 

tambahan lainnya yang tidak merugikan sifat batako itu. Agregat dapat berupa 

tras, pasir, gilingan batu alam dan lainnya. Bahan perekat hidrolis dapat berupa 

kapur dan semen. Sedangkan bahan tambahan berupa bahan kimia yang dapat 

mempercepat masa pengeringan dan pencapaian kekuatan, seperti kalsium 

klorida, bromida, dan karbonat. 

Bata kapur terbuat dari campuran tanah liat dengan kapur gunung. Ukuran bata 

kapur 8 cm x 17 cm x 30 cm. 

Bata hebel atau celcon umumnya berukuran 10 cm x 19 cm x 59 cm. Bahannya 

terbuat dari pasir silika. 

Adukan spesi adalah adukan yang belum mengeras, yang terbuat dari campuran 

bahan perekat hidrolis, agregat halus (pasir) dan air. Adukan spesi berfungsi 

untuk mengikat batu-batuan termasuk bata pada konstruksi, serta untuk melapisi 

permukaan dinding dan lantai. Adukan spesi yang telah mengeras dinamakan 

mortar. 

Beton adalah bahan yang diperoleh dengan mencampurkan agregat halus, 

agregat kasar, semen portland dan air. Beton bertulang adalah beton yang 

mengandung batang tulangan dan direncanakan berdasarkan anggapan bahwa 

kedua bahan tersebut bekerja sama dalam memikul gaya-gaya. 

Material penyusun beton bertulang dibedakan atas: agregat (halus dan kasar, 

atau campuran), semen, air, dan batang (baja) tulangan, dan bahan pembantu. 
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Agregat halus untuk beton dapat berupa pasir alam atau pasir buatan. Pasir 

alam merupakan pasir hasil desintegrasi alami dari batuan-batuan. Pasir buatan 

adalah pasir hasil yang dihasilkan oleh alat-alat pemecah batu.  

Agregat kasar untuk beton dapat berupa kerikil alam atau berupa batu pecah 

(split, cipping). Pada umumnya, yang dimaksud agregat kasar adalah agregat 

dengan besar butir lebih dari 5 mm. 

Syarat-syarat agregat: 

 Agregat terdiri dari butir-butir yang tajam, keras, tidak berpori dan bersifat kekal; 

 Agregat terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besarnya. 

 Agregat tidak boleh mengandung bahan-bahan organis terlalu banyak, dan zat-zat 

yang dapat merusak beton seperti zat-zat yang reaktif alkali. 

 Agregat kasar tidak boleh mengandung butir-butir yang pipih lebih dari 20% berat. 

 Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% berat kering. 

 Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% berat kering.  

 Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk beton. 

Semen berfungsi sebagai pengikat bahan-bahan agregat dalam pembuatan 

beton. Sifat utamanya adalah mengikat dengan adanya air dan mengeras 

secara hidrolik. Hidrolik berarti bahwa semen bereaksi dengan air dan 

membentuk suatu batuan yang keras (batuan-semen) dan kedap air. 

Air diperlukan untuk pembuatan adukan dan perawatan beton. Air tawar yang 

memenuhi syarat air minum, tanpa diragukan boleh digunakan untuk pembuatan 

adukan dan perawatan beton. 

Bahan pembantu atau bahan kimia tambahan (Admixtures) bertujuan untuk 

memperbaiki sifat-sifat tertentu dari adukan beton, misalnya: memperbaiki mutu 

beton, sifat-sifat pekerjaan, waktu pengikatan dan pengerasan ataupun untuk 

maksud-maksud lain. 

Batang tulangan berfungsi menahan gaya tarik. Penulangan beton 

menggunakan bahan baja yang memiliki sifat teknis yang kuat menahan gaya 

tarik. Baja beton yang digunakan dapat berupa batang baja lonjoran ataupun 

berupa batang-batang baja yang dianyam dengan teknik pengelasan. 

Kelas dan mutu beton standar: 

Kelas Mutu 
’bk 

(kg/cm2) 

’bm 
dg.s=46 
(kg/cm2) 

Tujuan 

Perawatan terhadap 

mutu 
agregat 

kekuatan 
tekan 

I B0 - - non-strukturil ringan tanpa 

II 

B1 
K125 
K175 
K225 

- 
125 
175 
225 

- 
200 
250 
300 

strukturil 
strukturil 
strukturil 
strukturil 

sedang 
ketat 
ketat 
ketat 

tanpa 
kontinu 
kontinu 
kontinu 

III K>225 >225 >300 strukturil ketat kontinu 
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Untuk semua mutu beton selain B0 dan B1, komposisi campuran beton harus 

direncanakan atau dipilih sedemikian rupa hingga menghasilkan kekuatan tekan 

karakteristik (’bk) yang disyaratkan untuk mutu beton yang bersangkutan. 

Penentuan kuat tekan dapat dilakukan dengan alat uji tekan dan benda uji 

berbentuk silinder atau kubus pada umur benda uji 28 hari. 

Faktor air semen (FAS) adalah perbandingan antara berat air dan berat semen. 

Dengan FAS senilai 0,40 telah cukup untuk mempengaruhi seluruh semen 

berhidrasi membentuk batuan yang keras. 

Kekentalan (konsentrasi) adukan beton harus disesuaikan dengan cara 

pengankutan, cara pemadatan, jenis konstruksi dan kerapatan dari tulangan. 

Pemeriksaan kekentalan adukan beton dapat dilakukan dengan slump. Batas-

batas kekentalan yang dianjurkan maksimum 12,5 cm dan minimum 2,5 cm. 

Komposisi adukan campuran untuk beton mutu Bo dapat dipakai setiap 

campuran yang lazim dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan non-strukturril, dengan 

syarat bahwa perbandingan jumlah pasir dan kerikil (atau batu pecah) terhadap 

jumlah semen, tidak boleh melampaui 8 : 1. Untuk beton mutu B1 dan K125 

harus dipakai campuran nominal semen, pasir dan kerikil (atau batu pecah) 

dalam perbandingan isi 1 : 2 : 3 atau 1 : 1½ : 2½. Untuk beton mutu K175 dan 

mutu-mutu lainnya yang lebih tinggi, harus dipakai campuran beton yang 

direncanakan. 

Rangkak (creep) adalah penambahan regangan terhadap waktu akibat adanya 

beban yang bekerja. Susut adalah perubahan volume yang tidak berhubungan 

dengan beban. Proses susut pada beton akan menimbulkan deformasi yang 

umumnya akan bersifat menambah deformasi rangkak. 

Sistem konstruksi beton yang digunakan antara lain: 

 Slab dan Balok 

 Sistem Plat Ber-rusuk Satu Arah 

 Konstruksi Plat Datar 

 Konstruksi Slab Datar 

 Konstruksi Slab dan Balok Dua Arah 

 Slab Wafel 

 Bentuk Lengkung 

 Elemen Beton Pracetak 

 Papan Beton Pracetak 

 Bentuk T Rangkap dan Kanal 

 Bentuk T Tunggal 

 Sistem Gedung Khusus 

Beton merupakan bahan yang sangat mampu menahan tegangan tekan tetapi 

tidak dapat atau hampir tidak dapat menahan tegangan tarik. Baja tulangan 

merupakan bahan yang menahan tegangan tarik. 
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4. Tugas 

Cari sebuah contoh bangunan dengan struktur kolom dan balok beton dengan 

plat di atasnya. Buat rancangan sederhana sebuah satuan unit struktur dengan 

komponen kolom, balok dan plat berdasarkan kasus bangunan tersebut. 

Lakukan perhitungan pengecekan untuk balok, kolom dan plat beton tersebut. 

 

5. Tes 

a. Apakah kelebihan dan kekurangan bahan beton sebagai material struktur 

bangunan? 

b. Sebutkan beberapa sifat dan karakteristik bahan beton? 

c. Uraikan material penyusun beton bertulang? 

d. Sebutkan dan jelaskan beberapa sistem konstruksi beton untuk struktur 

bangunan? 

e. Sebutkan syarat-syarat untuk penampang balok atau plat beton bertulang? 

f. Sebutkan syarat-syarat penulangan beton bertulang? 

g. Sebutkan syarat-syarat kekuatan beton bertulang 
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C. Kegiatan Belajar 3 

Mendeskripsikan bahan bangunan baja. 

 

6. Tujuan 

 Menjelaskan Sifat-sifat Baja sebagai Material Struktur Bangunan  

 Menjelaskan Jenis-jenis Baja Struktural 

 Menjelaskan Konsep Sambungan Struktur Baja 

 Menjelaskan Penggunaan Konstruksi Baja 

 

7. Uraian Materi 

7.1. Pendahuluan 

Baja merupakan logam campuran yang terbuat dari biji besi. Menurut 

Frick Heinz dan Koesmartadi Ch, 1999, biji besi merupakan 

persenyawaan antara besi dan oksigen tetapi dalam bentuk silikat. Biji 

besi dihasilkan dari tambang-tambang di permukaan bumi (misalnya di 

Tembagapura).  

 

Tabel 3.1. Jenis dan klasifikasi logam. 

No. Klasifikasi Jenis Bentuk 
Pemakaian contoh 

pada Bangunan 

1. Logam mulia Emas, 
perak, dsb 

Batangan Aksesori interior 

2. Logam setengah 
mulia 

Air raksa Cair Patri 

3. Logam biasa 
berat > 30 kg/dm3 

Nikel, Kobal Butiran, 
batangan 

Campuran baja 
konstruksi luar beton 

4. Logam biasa 
ringan < 30 
kg/dm3 

Besi tuang 

 

Pelumbung 
(timah hitam) 

Plat blok 

 

Plat 

Pengunci, 
penggantung, 
landasan 

Isolasi : Hubungan 
dak standar dengan 
atap. 

5. Logam 
campuran 

Baja 

 
 
 
 

Kuningan 

Pelat, 
profil, 
batangan, 
tempa, 
gelombang. 

Plat, blok 

Kuda-kuda 
bangunan, 
jembatan, menara, 
tulangan beton, 
dinding, lantai 

Penggantung, 
pengunci, kran. 

Sumber: Frick Heinz, dkk, 1999. 
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Gambar 3.1. Struktur bangunan baja 

 

Keuntungan-keuntungan penggunaan baja sebagai bahan bangunan, antara lain 

adalah: 

 Proses pemasangan di lapangan berlangsung dengan cepat. 

 Dapat di las. 

 Komponen-komponen struktumya bisa digunakan lagi untuk keperluan lainnya. 

 Komponen-komponen yang sudah tidak dapat digunakan lagi masih mempunyai 

nilai sebagai besi tua. 

 Struktur yang dihasilkan bersifat permanen dengan cara pemeliharaan yang tidak 

terlalu sukar. 

Selain keuntungan-keuntungan tersebut bahan baja juga mempunyai kelemahan-

kelemahan sebagai berikut : 

 Komponen-komponen struktur yang dibuat dari bahan baja perlu diusahakan 

supaya tahan api sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk bahaya 

kebakaran. 

 Diperlukannya suatu biaya pemeliharaan untuk mencegah baja dari bahaya karat. 

 Akibat kemampuannya menahan tekukan pada batang-batang yang langsing, 

walaupun dapat menahan gaya-gaya aksial, tetapi tidak bisa mencegah terjadinya 

pergeseran horisontal 
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7.2. Sifat Baja Sebagai Material Struktur Bangunan 

Baja merupakan bahan yang mempunyai sifat struktur yang baik. Baja 

mempunyai kekuatan yang tinggi dan sama kuat pada kekuatan tarik maupun 

tekan. Berat jenis baja tinggi, tetapi perbandingan antara kekuatan terhadap 

beratnya juga tinggi sehingga komponen baja tersebut tidak terlalu berat jika 

dihubungkan dengan kapasitas muat bebannya, selama bentuk-bentuk struktur 

yang digunakan menjamin bahwa bahan tersebut dipergunakan secara efisien. 

Sifat-sifat baja dapat dipengaruhi oleh campuran logam yang lain. Campuran 

logam itu dapat menambah kekokohan, kekerasan, keuletan regangan, 

kekuatan daya pikul, daya tahan karat, dan lain-lain. Namun demikian, 

campuran logam tertentu dapat pula mengurangi daya kekuatan pikul, daya 

tahan suhu tinggi, keuletan, regangan, dan sebagainya. Pengaruh campuran 

logam terhadap sifat-sifat baja dicantumkan pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2.  Pengaruh campuran logam terhadap sifat-sifat baja. 

Campuan 
Logam 

Pengaruh terhadap Sifat-sifat Baja 

Menambah Mengurangi 

Karbon (C) Kekokohan, kekerasan, 

Sifat pengerasan 

Titik lebur, keuletan, regangan, 
sifat mengelas dan menempa 

Silisium (Si) Menambah elastisitas, kekokohan, 
kekerasan dan daya tahan karat 

Sifat mengelas 

Fosfor (P) Leburan encer Regangan dan daya kekuatan 
pikul 

Sulfur (S) Leburan kental, serpihan mudah 
patah 

Daya kekuatan pikul 

Mangan (Mn) Kekerasan, kekokohan, daya 
kekuatan pikul dan daya keausan 

Sifat membuat serpih 

Nikel (Ni) Keuletan regangan, kekokohan, 
daya tahan karat, tahanan listrik 
dan suhu tinggi 

Regangan oleh suhu tinggi 

Krom (Cr) Kekerasan, kekokohan, daya tahan 
karat dan suhu tinggi, dan 
ketajaman 

Regangan 

Vanadium (V) Daya tahan lama, kekerasan, dan 
keuletan 

Daya tahan suhu tinggi 

Molibdan (Mo) Kekerasan, dan daya tahan lama Regangan dan sifat menempa 

Kobal (Co) Kekerasan, ketajaman Keuletan, mengurangi daya 
tahan suhu tinggi 

Wolfram (W) Kekerasan, kekokohan, daya tahan 
karat dan suhu tinggi, dan 
ketajaman 

Regangan 

Sumber: Frick Heinz, dkk, 1999. 
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b. Sifat Mekanis Baja 

Dewasa ini baja bisa diproduksi dengan berbagai kekuatan yang bisa dinyatakan 

dengan kekuatan tegangan tekan lelehnya (Fy) atau oleh tegangan tarik batas 

(Fu). Bahan baja walaupun dari jenis yang paling rendah kekuatannya, tetap 

mempunyai perbandingan kekuatan per-volume lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan bahan-bahan bangunan lainnya yang umum dipakai. Hal ini 

memungkinkan perencanaan sebuah konstruksi baja bisa mempunyai beban 

mati yang lebih kecil untuk bentang yang lebih panjang, sehingga. memberikan 

kelebihan ruang dan volume yang dapat dimanfaatkan akibat langsingnya profil-

profil yang dipakai. 

Menurut Standar Nasional Indonesia nomor 03–1729–2002, sifat mekanis baja 

struktural yang digunakan dalam perencanaan harus memenuhi persyaratan 

minimum yang diberikan pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3. Sifat mekanis baja struktural 

Jenis Baja 

Tegangan putus 
minimum, fu 

(MPa) 

Tegangan leleh 
minimum, fy 

(MPa) 

Peregangan 
minimum 

(%) 

BJ 34 340 210 22 

BJ 37 370 240 20 

BJ 41 410 250 18 

BJ 50 500 290 16 

BJ 55 550 410 13 

 

Sifat-sifat mekanis lain dari baja struktural untuk maksud perencanaan 

ditetapkan sebagai berikut: 

Modulus elastisitas : E = 200.000 MPa 

Modulus geser   : G = 80.000 MPa 

Nisbah poisson   : μ = 0,3 

Koefisien pemuaian  : a = 12 x 10 -6 / oC 

 

 

c. Sifat Daktilitas Baja 

Sifat dari baja yang dapat mengalami deformasi yang besar di bawah pengaruh 

tegangan tarik yang tinggi tanpa hancur atau putus disebut sifat daktilitas. 

Adanya sifat ini membuat struktur baja mampu mencegah terjadinya proses 

robohnya bangunan secara tiba-tiba. Sifat ini sangat menguntungkan ditinjau 

dari aspek keamanan penghuni bangunan bila terjadi suatu goncangan yang 

tiba-tiba, misalnya pada peristiwa gempa bumi. 
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d. Korosi 

Baja yang berada di lingkungan yang korosif akan mengalami korosi. Korosi 

berarti kembali menjadi bahan awal (oxid). Yang dimaksud dengan lingkungan 

yang korosif adalah lingkungan yang dipengaruhi oleh kelembapan, air asin, 

asam, dan cairan penghantar listrik (elektrolit).  

Menurut Frick Heinz, 1999, korosi pada baja dibedakan atas dua jenis, yaitu 

korosi kimia dan korosi elektrokimia. Korosi kimia adalah pengkaratan yang 

disebabkan oleh kelembapan, air asin, dan asam. Korosi elektrokimia adalah 

pengkaratan yang terjadi karena pembentukan unsure galvanis. Jika di antara 

dua logam yang berbeda diberi atau dipengaruhi oleh cairan penghantar listrik 

(elektrolit), maka akan mengakibatkan rusaknya (korosi) pada logam yang 

kurang mulia menurut urutan tegangan elektrokimia.  

 

 

Gambar 3.2. Kerusakan baja akibat korosi elektrokimia 
Sumber: Frick Heinz, dan Koesmartadi Ch, 1999. 

 

Masa pakai bahan bangunan baja sangat dipengaruhi oleh pencegahan 

terhadap korosi.  Pencegahan korosi dapat dibedakan sebagai berikut: 

Pencegahan terhadap korosi secara non-logam: 

- dicat dengan oli atau dengan gemuk; 

- dicat; 

- dilapisi dengan bahan sintetis; atau 

- dilapisi dengan email. 

Pencegahan terhadap korosi secara logam: 

- menyepuh/melapisi dengan seng (Zn), timah (Sn), emas (Au), atau perak 

(Ag); 

- melapisi secara galvanis dengan seng (Zn), krom (Cr), nikel (Ni), atau 

kadmium; atau 

- oksidasi (khusus aluminium). 
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e. Pengaruh Radiasi 

Menurut Frick Heinz dan Koesmartadi Ch, 1999, untuk menghindari 

dampak nigatif terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh 

perubahan radiasi kosmis atau aliran medan listrik dan medan magnet, 

maka semua bagian konstruksi baja dihubungkan dengan tanah (arde, 

pembumian). 

Pembumian pada gedung dengan fondasi beton bertulang sebaiknya lewat 

tulangan fondasi saja dengan menggunakan kabel penghubung dari 

tembaga. Pada fondasi batu kali, kabel tersebut diletakkan di bawah kaki 

fondasi di dalam tanah. Pada setiap sudut bangunan, kabel tersebut 

dihubungkan vertical dengan sloof dan tiang (kolom praktis dsb.). Pada 

pembumian ini, semua instalasi listrik diberi arde sebagai kawat ketiga 

(hantaran +, hantaran -, dan arde). 

 

7.3. Jenis-jenis Baja Struktural 

Menurut Ariestadi Dian, 2008, bentuk elemen baja sangat dipengaruhi oleh 

proses yang digunakan untuk membentuk baja tersebut. Sebagian besar baja 

dibentuk oleh proses hot-rolling (penggilingan dengan pemanasan) atau cold-

forming (pembentukan dengan pendinginan). Penggilingan dengan 

pemanasan (hot-rolling) adalah proses pembentukan utama di mana 

bongkahan baja yang merah menyala secara besar-besaran digelindingkan di 

antara beberapa kelompok penggiling.  

Pembentukan dengan pendinginan (cold-forming) adalah metode lain yang 

digunakan untuk membuat komponen-komponen baja dalam jumlah yang 

besar. Dalam proses ini, lembaran baja tipis datar yang telah dihasilkan dari 

proses penggilingan dengan pemanasan dilipat atau dibengkokkan dalam 

keadaan dingin untuk membentuk penampang melintang struktur. 

 

 
 

Gambar 3.3. Bentuk-bentuk penampang baja profil 
Sumber: Frick Heinz dan Koesmartadi Ch, 1999. 
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Gambar 3.4. Contoh baja profil yang diperdagangkan 

 

Baja profil I memiliki sayap (flange) yang pendek dan meruncing, serta badan yang 

tebal dibanding dengan profil sayap lebar. Baja profil I jarang dipakai dewasa ini 

karena bahan yang berlebihan pada badannya dan kekakuan lateralnya relatif kecil 

akibat sayap yang pendek. Baja profil I biasanya digunakan untuk elemen-elemen 

besar yang membentuk balok dan kolom pada rangka struktur. 

Baja profil H memiliki sayap lebar sehingga kekuatan lateralnya relative lebih besar. 

Bentuk penampang H merupakan baja profil yang banyak digunakan untuk elemen-

elemen besar yang membentuk balok dan kolom pada rangka struktur.  

Baja profil kanal ([), siku (L) dan T sering dipakai baik secara tersendiri atau 

digabungkan dengan penampang lain. Baja profil [ dan L cocok untuk elemen-

elemen kecil seperti lapisan tumpuan sekunder dan sub-elemen pada rangka 

segitiga. Profil T biasanya digunakan sebagai batang pada rangka batang (truss). 

Profil T dibuat dengan membelah dua profil sayap lebar atau balok I. 

Baja profil persegi dan bulat yang berlubang dihasilkan dalam batasan ukuran yang 

luas dan digunakan seperti halnya pelat datar dan batang solid dengan berbagai 

ketebalan. Baja profil persegi biasa dipakai untuk penampilan arsitektur yang 

menarik dengan baja ekspos. Baja profil bulat yang berlubang (pipa) dibedakan atas 

"standar", "sangat kuat", dan "dua kali sangat kuat" sesuai dengan tebal dan 

diameternya. 

Perincian ukuran dan geometri baja profil didaftarkan dalam tabel penampang baja 

yang dibuat oleh pabrik baja. 
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7.4. Konsep Sambungan Struktur Baja 

Hampir semua sistem konstruksi baja berat terbuat dari elemen-elemen linear 

yang membentang satu arah. Berbagai penampang baja profil yang tersedia 

dalam berbagai ukuran dapat digunakan. Kita juga dapat dengan mudah 

membuat titik hubung (sambungan) yang mampu memikul momen. Beberapa 

system konstruksi baja ditunjukkan pada Gambar 3.5. berikut. 

 

Gambar 3.5. Sistem konstruksi untuk struktur baja 
Sumber: Schodek, 1999, dalam Ariestadi Dian, 2008 

 

Setiap struktur merupakan gabungan dari beberapa bagian atau batang-batang 

yang harus disambung dengan beberapa cara. Sambungan terdiri dari 

komponen sambungan berupa pelat pengisi, pelat buhul, pelat pendukung, 

pelat penyambung, dan alat pengencang (alat penyambung). Jenis alat 

penyambung yang biasa dipakai adalah paku keling, baut dan las.  
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a. Paku keling 

Paku keling sudah sejak lama diterima sebagai alat penyambung batang, tetapi 

beberapa tahun terakhir ini sudah jarang digunakan. Paku keling dibuat dari baja 

batangan dan memiliki bentuk silinder dengan kepala di salah satu ujungnya. 

Paku keling terbuat dari baja karbon sedang dengan Mutu I (Fy = 28 ksi) (1190 

MPa) dan Mutu 2 (Fy = 38 ksi) (260 MPa), serta kekuatan leleh minimum yang 

ditetapkan didasarkan pada bahan baja batangan. 

Pembuatan dan pemasangan paku keling menimbulkan perubahan sifat 

mekanis. Proses pemasangannya adalah pertama paku keling dipanasi hingga 

warnanya menjadi merah muda kemudian paku keling dimasukkan ke dalam 

lubang, dan kepalanya ditekan sambil mendesak ujung lainnya sehingga 

terbentuk kepala lain yang bulat. Besarnya jepitan akibat pendinginan paku 

keling bervariasi dari satu paku keling ke lainnya, sehingga tidak dapat 

diperhitungkan dalam perencanaan. Paku keling juga dapat dipasang pada 

keadaan dingin tetapi akibatnya gaya jepit tidak terjadi karena paku tidak 

menyusut setelah dipasang. 

Sambungan-sambungan paku keling bisa mengalami keruntuhan dalam empat 

cara yang berbeda. 

 Pertama, batang-batang yang disambung akan mergalami keruntuhan melalui 

satu atau lebih lubang-lubang alat penyambungan akibat bekerjanya gaya 

tarik (Iihat Gambar 6.12a). 

 Kedua, apabila lubang-lubang dibor terlalu dekat pada tepi batang tarik, maka 

baja di belakang alat-alat penyambung akan meleleh akibat geseran (Iihat 

Gambar 6.12b). 

 Ketiga, alat penyambungnya sendiri mengalami keruntuhan akibat bekerjanya 

geseran (Gambar 6.12.c). 

 Keempat, satu-satu atau lebih batang tarik mengalami keruntuhan karena 

tidak dapat menahan gaya-gaya yang disalurkan oleh alat-alat penyambung 

(Gambar 6.12d). 

 
Gambar 3.6. Jenis keruntuhan sambungan 

Sumber: Salmon dkk , 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 
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Untuk mencegah terjadinya keruntuhan maka baik sambungan maupun batang-

batang yang disambung harus direncanakan supaya dapat mengatasi keempat 

jenis keruntuhan yang dikemukakan di atas. 

 Pertama, untuk menjamin tidak terjadinya keruntuhan pada bagian-bagian 

yang disambung, bagian-bagian tersebut harus direncanakan sedemikian 

rupa, sehingga tegangan tarik yang bekerja pada penampang bruto lebih kecil 

dari 0,6 Fy, dan yang bekerja pada penampang etektif netto lebih kecil dari 

0,5 Fy. 

 Kedua, untuk mencegah robeknya baja yang terletak di belakang alat 

penyambung, maka jarak minimum dari pusat lubang alat penyambung ke 

tepi batang dalam arah yang sama dengan arah gaya tidak boleh kurang dari 

2 P/ Fu t . Di sini P adalah gaya yang ditahan oleh alat penyambung, dan t 

adalah tebal kritis dari bagian yang disambung. 

 Ketiga, untuk menjamin supaya alat penyambung tidak runtuh akibat geseran, 

maka jumlah alat penyambung harus ditentukan sesuai dengan peraturan, 

supaya dapat membatasi tegangan geser maksimum yang terjadi pada 

bagian alat penyambung yang kritis. 

 Keempat, untuk mencegah terjadinya kehancuran pada bagian yang 

disambung akibat penyaluran gaya dari alat penyambung ke batang maka 

harus ditentukan jumlah minimum alat penyambung yang dapat mencegah 

terjadinya kehancuran tersebut. 

 

b. Baut 

Jenis baut yang dapat digunakan untuk struktur bangunan sesuai Standar 

Nasional Indonesia nomor 03-1729–2002 adalah baut yang jenisnya ditentukan 

dalam SII (0589-81, 0647-91, 0780-83 dan 0781-83) atau SNI (0541-89-A, 0571-

89-A, dan 0661-89-A) yang sesuai, seperti baut A325 dan A490 atau 

penggantinya. 

Baut yang digunakan pada sambungan struktural, baik baut A325 maupun baut 

A490 merupakan baut berkepala segi enam yang tebal. Keduanya memiliki mur 

segi enam tebal yang diberi tanda standar dan simbol pabrik pada salah satu 

mukanya. Bagian berulir baut dengan kepala segienam lebih pendek dari pada 

baut standar yang lain. Keadaan ini memperkecil kemungkinan adanya ulir pada 

tangkai baut yang memerlukan kekuatan maksimum. 

 

1) Baut kekuatan tinggi 

Menurut Ariestadi Dian, 2008, dua jenis utama baut kekuatan tinggi 

ditunjukkan dengan kode A325 dan A490. Baut ini memiliki kepala segienam 

yang tebal dan digunakan dengan mur segienam yang setengah halus 

(semifinished) dan tebal seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.7. Bagian 

berulirnya lebih pendek dari pada baut non-struktural, dan dapat dipotong 

atau digiling (rolled).  
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Baut A325 terbuat dari baja karbon sedang yang diberi perlakuan panas 

dengan kekuatan leleh sekitar 81 sampai 92 ksi (558 sampai 634 MPa) yang 

tergantung pada diameter. Baut A490 juga diberi perlakuan panas tetapi 

terbuat dari baja paduan (alloy) dengan kekuatan leleh sekitar 115 sampai 

130 ksi (793 sampai 896 MPa) yang tergantung pada diameter. Diameter 

yang paling sering digunakan pada konstruksi gedung adalah 3/4 inci dan 7/8 

inci, sedang ukuran yang paling umum dalam perencanaan jembatan adalah 

7/8 inci dan 1 inci.  

 

Gambar 3.7. Baut dan spesifikasinya 
Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 

 

Syarat utama dalam pemasangan baut kekuatan tinggi ialah memberikan 

gaya pratarik (pretension) yang memadai. Gaya pratarik harus sebesar 

mungkin dan tidak menimbulkan deformasi permanen atau kehancuran baut. 

Tegangan beban leleh untuk baut A325 dan A490 masingmasing minimal 

sekitar 70% dan 80% dari kekuatan tarik maksimumnya. 
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Tabel 3.4. Beban tarikan minimum baut 

 
Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 

 

Sambungan-sambungan yang dibuat dengan baut tegangan tinggi 

digolongkan menjadi: 

 Jenis sambungan gesekan 

 Jenis sambungan penahan beban dengan uliran baut termasuk dalam 

bidang geseran [Gambar 3.8(a)] 

 Jenis sambungan penahan beban dengan uliran baut tidak termasuk dalam 

bidang geseran [Gambar 3.8(b)] 

 

Gambar 3.8. Jenis sambungan-sambungan baut 
Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 

 

2) Baut Hitam 

Baut hitam dibuat dari baja karbon rendah yang ditunjukkan dengan kode 

A307. Pemakaiannya terutama pada struktur yang ringan, batang sekunder 

atau pengaku, anjungan (platform), gording, rusuk dinding, rangka batang 

yang kecil dan lain-lain yang bebannya kecil dan bersifat statis. Baut ini juga 

dipakai sebagai alat penyambung sementara pada sambungan yang 

menggunakan baut kekuatan tinggi, paku keling, atau las. Baut hitam (yang 

tidak dihaluskan) kadang-kadang disebut baut biasa, mesin, atau kasar, serta 

kepala dan murnya dapat berbentuk bujur sangkar. 
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3) Baut Sekrup (Turned Bolt) 

Baut ini dibuat dengan mesin dari bahan berbentuk segienam dengan 

toleransi yang lebih kecil bila dibandingkan baut hitam. Jenis baut ini terutama 

digunakan bila sambungan memerlukan baut yang pas dengan lubang yang 

dibor. Kadang-kadang baut ini bermanfaat dalam mensejajarkan peralatan 

mesin dan batang struktural yang posisinya harus akurat. Baut sekrup jarang 

sekali digunakan pada sambungan struktural, karena baut kekuatan tinggi 

lebih baik. 

 

4) Baut Bersirip (Ribbed Bolt) 

Baut ini terbuat dari baja paku keling biasa, dan berkepala bundar dengan 

tonjolan sirip-sirip yang sejajar tangkainya. Baut bersirip telah lama dipakai 

sebagai alternatif dari paku keling. Jenis baut ini terutama bermanfaat pada 

sambungan tumpu (bearing) dan pada sambungan yang mengalami tegangan 

berganti (bolak-balik). 

Variasi dari baut bersirip adalah baut dengan tangkai bergerigi (interference-

body bolt) yang terbuat dari baja baut A325. Baut ini kadang-kadang disebut 

baut bersirip terputus (interrupted-rib). Baut bersirip sukar dipasang pada 

sambungan yang terdiri dari beberapa lapis pelat. Baut kekuatan tinggi A325 

dengan tangkai bergerigi juga sukar dimasukkan ke lubang yang melalui 

sejumlah plat. Namun, baut dengan tangkai bergerigi digunakan bila hendak 

memperoleh baut yang harus mencengkram erat pada lubangnya.  

 

c. Sambungan las 

1) Proses pengelasan 

Menurut Ariestadi Dian, 2008, proses pengelasan merupakan proses 

penyambungan dua potong baja dengan cara pemanasan sampai keadaan 

plastis, dengan atau tanpa tekanan. Proses pengelasan yang paling umum, 

terutama untuk mengelas baja struktural yang memakai energi listrik sebagai 

sumber panas; dan paling banyak digunakan adalah busur listrik (nyala). 

Busur nyala adalah pancaran arus listrik yang relatif besar antara elektroda 

dan bahan dasar yang dialirkan melalui plasma (kolom gas ion hasil 

pemanasan). Pada pengelasan busur nyala, peleburan terjadi akibat aliran 

bahan yang melintasi busur dengan tanpa diberi tekanan. 

Proses lain (yang jarang dipakai untuk struktur baja) menggunakan sumber 

energi yang lain, dan beberapa proses ini menggunakan tekanan tanpa 

memandang ada atau tidak adanya pencairan bahan. Pelekatan (bonding) 

dapat juga terjadi akibat difusi. Dalam proses difusi, partikel seperti atom di 

sekitar pertemuan saling bercampur dan bahan dasar tidak mencair. 
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2) Jenis sambungan las 

Jenis sambungan tergantung pada faktor-faktor seperti: ukuran dan profil 

batang yang bertemu di sambungan, jenis pembebanan, besarnya luas 

sambungan yang tersedia untuk pengelasan, dan biaya dari berbagai jenis 

las. Sambungan las terdiri dari lima jenis dasar dengan berbagai macam 

variasi dan kombinasi yang banyak jumlahnya. Kelima jenis dasar ini adalah 

sambungan sebidang (butt), lewatan (lap), tegak (T), sudut, dan sisi, seperti 

yang diperlihatkan pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9. Pengelasan Busur Nyala 
Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 

 

3) Jenis las 

Jenis las yang umum adalah las tumpul, sudut, baji (slot), dan pasak (plug). 

Setiap jenis las memiliki keuntungan tersendiri yang menentukan jangkauan 

penia-kaiannya. Keempat jenis las tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.10. 

 
Gambar 3.10. Jenis-jenis las 

Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 
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 Las Tumpul 

Las tumpul (groove weld) terutama dipakai untuk menyambung batang 

struktural yang bertemu dalam satu bidang. Karena las tumpul biasanya 

ditujukan untuk menyalurkan semua beban batang yang disambungnya, 

las ini harus memiliki kekuatan yang sama dengan potongan baja yang 

disambungnya.  Las tumpul juga dapat dipakai pada sambungan tegak. 

Banyak variasi las tumpul dapat dibuat dan masing-masing dibedakan 

menurut bentuknya. Gambar 3.11 memperlihatkan jenis las tumpul yang 

umum dan menunjukan penyiapan alur yang diperlukan. Pemilihan las 

tumpul yang sesuai tergantung pada proses pengelasan yang digunakan, 

biaya penyiapan tepi, dan biaya pembuatan las.  

 

 

 
Gambar 3.11. Jenis las tumpul 

Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 

 

 

 Las Sudut 

Las sudut bersifat ekonomis secara keseluruhan, mudah dibuat, dan 

mampu beradaptasi. Las sudut merupakan jenis las yang paling banyak 

dipakai dibandingkan jenis las dasar yang lain. Las sudut terutama 

menguntungkan untuk pengelasan di lapangan, dan untuk menyesuaikan 

kembali batang atau sambungan yang difabrikasi dengan toleransi 

tertentu.  Beberapa pemakaian las sudut diperlihatkan pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12. Macam-macam pemakaian las sudut 
Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 

 
 

 Las Baji dan Pasak 

Las baji dan pasak dapat dipakai secara tersendiri pada sambungan 

seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 3.13, atau dipakai bersama-

sama dengan las sudut. Manfaat utama las baji dan pasak ialah 

menyalurkan gaya geser pada sambungan lewatan bila ukuran 

sambungan membatasi panjang yang tersedia untuk las sudut atau las 

sisi lainnya. Las baji dan pasak juga berguna untuk mencegah terjadinya 

tekuk pada bagian yang saling bertumpang. 

 
Gambar 3.13. Kombinasi las baji dan pasak dengan las sudut 

Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 
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4) Cacat yang mungkin terjadi pada las 

Teknik dan prosedur pengelasan yang tidak baik dapat menimbulkan cacat pada 

las yang menyebabkan diskontinuitas dalam las. Cacat yang umumnya dijumpai 

ditunjukkan pada Gambar 3.14. 

 
Gambar 3.14. Cacat-cacat las yang mungkin terjadi 

Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 
 
 

 Peleburan Tak Sempurna 

Peleburan tak sempurna terjadi karena logam dasar dan logam las yang 

berdekatan tidak melebur bersama secara menyeluruh. Ini dapat terjadi jika 

permukaan yang akan disambung tidak dibersihkan dengan baik dan dilapisi 

kotoran, terak, oksida, atau bahan lainnya. Penyebab lain dari cacat ini ialah 

pemakaian peralatan las yang arus listriknya tidak memadai, sehingga logam 

dasar tidak mencapai titik lebur. Laju pengelasan yang terlalu cepat juga 

dapat menimbulkan pengaruh yang sama. 
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 Penetrasi Kampuh yang Tak Memadai 

Penetrasi kampuh yang tak memadai ialah keadaan di mana kedalaman las 

kurang dari tinggi alur yang ditetapkan. Keadaan sambungan seharusnya 

merupakan penetrasi kampuh sempurna. Penetrasi kampuh parsial hanya 

dapat diterima bila memang ditetapkan demikian. Cacat ini dapat terjadi 

akibat perencanaan alur yang tak sesuai dengan proses pengelasan yang 

dipilih, elektroda yang terlalu besar, arus listrik yang tak memadai, atau laju 

pengelasan yang terlalu cepat. 

 Porositas 

Porositas terjadi bila rongga-rongga atau kantung-kantung gas yang kecil 

terperangkap selama proses pendinginan. Cacat ini ditimbulkan oleh arus 

listrik yang terlalu tinggi atau busur nyala yang terlalu panjang. Porositas 

dapat terjadi secara merata tersebar dalam las, atau dapat merupakan rongga 

yang besar terpusat di dasar las sudut atau dasar dekat plat pelindung pada 

las tumpul. Yang terakhir diakibatkan oleh prosedur pengelasan yang buruk 

dan pemakaian plat pelindung yang ceroboh. 

 Peleburan Berlebihan 

Peleburan berlebihan (uncercutting) ialah terjadinya alur pada bahan dasar di 

dekat ujung kaki las yang tidak terisi oleh logam las. Arus listrik dan panjang 

busur nyala yang berlebihan dapat membakar atau menimbulkan alur pada 

logam dasar. Cacat ini mudah terlihat dan dapat diperbaiki dengan memberi 

las tambahan. 

 Kemasukan Terak 

Terak terbentuk selama proses pengelasan akibat reaksi kimia lapisan 

elektroda yang mencair, serta terdiri dari oksida logam dan senyawa lain. 

Karena kerapatan terak kecil dari logam las yang mencair, terak biasanya 

berada pada permukaan dan dapat dihilangkan dengan mudah setelah dingin. 

Namun, pendinginan sambungan yang terlalu cepat dapat menjerat terak 

sebelum naik ke permukaan. 

 Retak 

Retak adalah pecah-pecah pada logam las yang ditimbulkan oleh tegangan 

internal. Retak merupakan cacat las yang sangat berbahaya. Namun, retak 

halus yang disebut retak mikro (mikrofissures) umumnya tidak mempunyai 

pengaruh yang berbahaya. 

Retak kadang-kadang terbentuk ketika las mulai memadat dan umumnya 

diakibatkan oleh unsur-unsur yang getas. Pemanasan yang lebih merata dan 

pendinginan yang lebih lambat akan mencegah pembentukan retak "panas". 

Pemakaian elektroda rendah-hidrogen bersama dengan pemanasan awal dan 

akhir yang sesuai akan memperkecil retak "dingin" ini. 
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7.5. Penggunaan Konstruksi Baja 

Baja sebagai bahan konstruksi terutama digunakan sebagai struktur utama 

yang meliputi batang tarik, batang tekan, dan batang lentur. Desain struktur 

harus memenuhi kriteria kekuatan (strength), kemampuan layan (serviceability) 

dan ekonomis (economy). Kekuatan berkaitan dengan kemampuan umum dan 

keselamatan struktur pada kondisi pembebanan yang ekstrem. Kemampuan 

layan mengacu pada fungsi struktur yang sesuai, berhubungan dengan 

tampilan, stabilitas dan daya tahan, mengatasi pembebanan, defleksi, vibrasi, 

deformasi permanen, retakan dan korosi, dan persyaratan-persyaratan desain 

lainnya. Ekonomis mengutamakan pada keseluruhan persyaratan biaya 

material, pelaksanaan konstruksi dan tenaga kerja, mulai tahapan 

perencanaan, pabrikasi, pendirian dan pemeliharaan struktur. 

 

a. Batang Tarik 

Batang tarik adalah batang-batang dari struktur yang dapat menahan 

pembebanan tarik yang bekerja searah dengan sumbu batang. Batang tarik 

umumnya terdapat pada struktur baja sebagai batang pada elemen struktur 

penggantung, rangka batang, seperti: jembatan, atap dan menara. Selain 

itu, batang tarik sering berupa batang sekunder seperti batang untuk 

pengaku sistem lantai rangka batang atau untuk penumpu antara system 

dinding berusuk (bracing). 

Batang tarik dapat berbentuk profil tunggal ataupun variasi bentuk dari 

susunan profil tunggal. Bentuk penampang yang digunakan antara lain bulat, 

plat strip, plat persegi, baja siku dan siku ganda, kanal dan kanal ganda, 

profil WF, H, I, ataupun boks dari susunan profil tunggal. Secara umum 

pemakaian profil tunggal akan lebih ekonomis, namun penampang tersusun 

harus dibuat bila diperlukan. 

Batang tarik yang umum dan sederhana adalah batang bulat berulir. Batang 

ini biasanya merupakan batang sekunder dengan tegangan rencana yang 

kecil. Batang tarik bulat sering digunakan sebagai ikatan angin diagonal 

pada dinding, atap dan menara, seperti: 

 pengikat gording untuk menyokong gording pada bangunan industri 

(Gambar 3.15a);  

 pengikat vertikal untuk menyokong rusuk pada dinding bangunan industri 

(Gambar 3.15b);  

 penggantung, seperrti batang tarik yang menahan balkon (Gambar 

3.15c); dan  

 batang tarik untuk menahan desakan pada pelengkung (arch). 
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Gambar 3.15. Pemakaian batang tarik bulat 
Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 

 

 

Gambar 3.16. Beberapa tipe penampang batang tarik 
Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 
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b. Batang Tekan 

Batang tekan adalah batang-batang dari struktur yang dapat menahan beban 

tekan aksial yang searah dengan sumbu batang. Pada struktur baja terdapat 2 

macam batang tekan, yaitu: kolom dan bagian rangka batang yang memikul 

gaya tekan. 

1) Bagian rangka batang yang memikul gaya tekan  

Bagian-bagian rangka batang yang memikul gaya tekan pada umumnya 

adalah batang-batang tepi atas dari rangka batang itu, seperti kuda-kuda 

rangka batang. Batang tekan itu dibebani gaya tekan aksial searah panjang 

batangnya. 

2) Kolom  

Kolom merupakan batang tekan tegak yang bekerja untuk menahan gaya-

gaya aksial kemudian menyalurkannya ke pondasi. Bagian-bagian struktur 

yang memberikan gaya aksial ke kolom adalah balok-balok loteng, balok 

lantai dan rangka atap. Contoh kolom sebagai bagian struktur baja dan 

hubungan kolom dengan pondasi ditunjukkan pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17. Struktur baja 

 

 

Gambar 3.18. Beberapa tipe penampang batang tekan 
Sumber: Salmon dkk, 1991, dalam Ariestadi Dian, 2008 
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c. Batang Lentur 

Batang lentur adalah batang struktur yang menahan baban transversal atau 

beban yang tegak lurus sumbu batang. Menurut Ariestadi, Dian, 2008, batang-

batang lentur pada struktur yang biasanya disebut gelagar atau balok bisa 

dikategorikan sebagai berikut: 

 Joist: adalah susunan gelagar-gelagar dengan jarak yang cukup dekat antara 

satu dan yang lainnya, dan biasanya berfungsi untuk menahan lantai atau 

atap bangunan 

 Lintel: adalah balok yang membujur pada tembok yang biasanya berfungsi 

untuk menahan beban yang ada di atas bukaan-bukaan dinding seperti pintu 

atau jendela 

 Balok spandrel: adalah balok yang mendukung dinding luar bangunan yang 

dalam beberapa hal dapat juga menahan sebagian beban lantai 

 Girder: adalah susunan gelagar-gelagar yang biasanya terdiri dari kombinasi 

balok besar (induk) dan balok yang lebih kecil (anak balok) 

 Gelagar tunggal atau balok tunggal. 

Gelagar atau balok pada umumnya akan mentransfer beban vertical sehingga 

kemudian akan terjadi lenturan. Pada saat mengalami lenturan, bagian atas dari 

garis netral tertekan dan bagian bawah akan tertarik, sehingga bagian atas 

terjadi perpendekan dan bagian bawah terjadi perpanjangan. Gelagar biasanya 

direncanakan sebagai gelagar sederhana (simple beam) dengan perletakan 

sendi-rol, perletakan jepit, jepit sebagian atau sebagai balok menerus. 

 

 

Gambar 3.19. Gelagar dan lantai 
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8. Rangkuman 

Baja merupakan logam campuran yang yang terbuat dari biji besi. Baja 

mempunyai kekuatan yang tinggi dan sama kuat pada kekuatan tarik maupun 

tekan. Kekuatan baja dinyatakan dengan kekuatan tegangan tekan lelehnya (fy) 

atau oleh tegangan tarik batas (fu). 

Sifat mekanis baja struktural yang digunakan dalam perencanaan yang meliputi  

modulus elastisitas (E), modulus geser (G), nisbah poisson (μ), koefisien 

pemuaian (a), tegangan tarik/putus minimum (fu), tegangan leleh minimum (fy), 

dan peregangan minimum ditetapkan sebagai berikut: 

 Modulus elastisitas : E = 200.000 MPa 

 Modulus geser  : G = 80.000 MPa 

 Nisbah poisson  : μ = 0,3 

 Koefisien pemuaian : a = 12 x 10 -6 / oC 

Jenis Baja 
Tegangan putus 

minimum, fu 
(MPa) 

Tegangan leleh 
minimum, fy 

(MPa) 

Peregangan 
minimum 

(%) 

BJ 34 340 210 22 

BJ 37 370 240 20 

BJ 41 410 250 18 

BJ 50 500 290 16 

BJ 55 550 410 13 

Baja memiliki sifat daktilitas yaitu dapat mengalami deformasi yang besar di 

bawah pengaruh tegangan tarik yang tinggi tanpa hancur atau putus. 

Korosi pada baja dibedakan atas dua jenis, yaitu korosi kimia dan korosi 

elektrokimia. Korosi kimia adalah pengkaratan yang disebabkan oleh 

kelembapan, air asin, dan asam. Korosi elektrokimia adalah pengkaratan yang 

terjadi karena pembentukan unsure galvanis. 

Pencegahan terhadap korosi dapat dilakukan secara logam dan non-logam. 

Pencegahan terhadap korosi secara logam: disepuh, digalvanis, atau dioksidasi. 

Pencegahan terhadap korosi secara non-logam: dicat, dilapisis sintetis, atau   

dilapisi dengan email. 

Untuk menghindari dampak nigatif terhadap kesehatan manusia yang 

disebabkan oleh perubahan radiasi kosmis atau aliran medan listrik dan medan 

magnet, maka semua bagian konstruksi baja dihubungkan dengan tanah. 

Sebagian besar baja dibentuk oleh proses hot-rolling (penggilingan dengan 

pemanasan) atau cold-forming (pembentukan dengan pendinginan). Bentuk-

bentuk antara lain: baja profil I, baja profil H, baja profil kanal ([),baja profil siku 

(L), baja profil T, baja profil persegi, baja profil bulat, baja tulangan, dan pelat. 

Komponen sambungan baja terdiri dari pelat pengisi, pelat buhul, pelat 

pendukung, pelat penyambung, dan alat pengencang (alat penyambung). Jenis 

alat penyambung yang biasa dipakai adalah paku keling, baut dan las. 
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Baja sebagai bahan konstruksi terutama digunakan sebagai struktur utama yang 

meliputi batang tarik, batang tekan, dan batang lentur.  

Batang tarik adalah batang-batang dari struktur yang dapat menahan 

pembebanan tarik yang bekerja searah dengan sumbu batang.  Batang tarik 

umumnya terdapat pada struktur baja sebagai batang pada elemen struktur 

penggantung, rangka batang, seperti: jembatan, atap dan menara. Selain itu, 

batang tarik sering berupa batang sekunder seperti batang untuk pengaku 

sistem lantai rangka batang atau untuk penumpu antara system dinding berusuk 

(bracing). 

Batang tekan adalah batang-batang dari struktur yang dapat menahan beban 

tekan aksial yang searah dengan sumbu batang. Pada struktur baja terdapat 2 

macam batang tekan, yaitu: kolom dan bagian rangka batang yang memikul 

gaya tekan. 

Batang lentur adalah batang struktur yang menahan baban transversal atau 

beban yang tegak lurus sumbu batang. Menurut Ariestadi, Dian, 2008, batang-

batang lentur pada struktur yang biasanya disebut gelagar atau balok bisa 

dikategorikan sebagai berikut: 

 Joist: adalah susunan gelagar-gelagar dengan jarak yang cukup dekat antara 

satu dan yang lainnya, dan biasanya berfungsi untuk menahan lantai atau 

atap bangunan 

 Lintel: adalah balok yang membujur pada tembok yang biasanya berfungsi 

untuk menahan beban yang ada di atas bukaan-bukaan dinding seperti pintu 

atau jendela 

 Balok spandrel: adalah balok yang mendukung dinding luar bangunan yang 

dalam beberapa hal dapat juga menahan sebagian beban lantai 

 Girder: adalah susunan gelagar-gelagar yang biasanya terdiri dari kombinasi 

balok besar (induk) dan balok yang lebih kecil (anak balok) 

 Gelagar tunggal atau balok tunggal. 

 

Keuntungan-keuntungan penggunaan baja sebagai bahan bangunan, antara lain 

adalah: 

 Proses pemasangan di lapangan berlangsung dengan cepat. 

 Dapat di las. 

 Komponen-komponen struktumya bisa digunakan lagi untuk keperluan 

lainnya. 

 Komponen-komponen yang sudah tidak dapat digunakan lagi masih 

mempunyai nilai sebagai besi tua. 

 Struktur yang dihasilkan bersifat permanen dengan cara pemeliharaan yang 

tidak terlalu sukar. 
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9. Tugas 

Cari sebuah contoh bangunan dengan struktur rangka baja. Gambarkan macam-

macam konstruksi sambungan yang terdapat pada struktur rangka baja tersebut. 

Jelaskan jenis konstruksi sambungan serta peralatan sambung apa saja yang 

digunakan. 

 

10. Tes 

a. Apakah kelebihan penggunaan bahan baja sebagai material struktur 

bangunan? 

b. Sebutkan sifat-sifat mekanis baja? 

c. Sebutkan jenis-jenis profil baja di pasaran berdasarkan klasifikasi proses 

pembentukannya? 

d. Sebutkan dan jelaskan beberapa sistem konstruksi baja untuk struktur 

bangunan? 

e. Jelaskan karakteristik sambungan baut untuk konstruksi baja? 

f. Sebutkan macam-macam sambungan las? 

g. Jelaskan kriteria struktur dengan konstruksi baja! 

h. Jelaskan kriteria dan persyaratan struktur dengan konstruksi baja untuk 

elemen batang tarik, batang tekan dan lentur! 
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BAB III 

EVALUASI 

 

1. Sebutkan sepuluh jenis nama kayu yang ada di Indonesia ! 

2. Sebutkan lima sifat fisis kayu ! 

3. Sebutkan tiga jenis sifat mekanis kayu dan jelaskan pengertiannya ! 

4. Jelaskan syarat-syarat kayu mutu A ! 

5. Jelaskan penggolongan/klassifikasi kayu menurut keawetannya ! 

6. Jelaskan peggunaan kayu pada bangunan berdasarkan klasisifikasinya ! 

7. Sebutkan dua jenis alat sambung kayu ! 

8. Sifat dan Karakteristik Bata sebagai bahan bangunan  

9. Material Penyusun Beton Bertulang  

10. Sifat dan Karakteristik Beton sebagai bahan bangunan  

11. Konstruksi dan Detail Beton Bertulang 

12. Menjelaskan Sifat-sifat Baja sebagai Material Struktur Bangunan  

13. Menjelaskan Jenis-jenis Baja Struktural 

14. Menjelaskan Konsep Sambungan Struktur Baja 

15. Menjelaskan Penggunaan Konstruksi Baja 
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