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MENGGUNAKAN METODE STATISTIK INFERENSIAL  
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JURUSAN TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS MATARAM 
 

ABSTRAK 

 Terdapat banyak sentra produksi kayu Rajumas yang berada di pulau Lombok, akan 
tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak memperhatikan kualitas dari kayu yang akan dibeli. 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang mengevaluasi kualitas kayu Rajumas, dengan 
maksud agar masyarakat bisa mengetahui mutu kayu Rajumas yang di perdagangkan di pulau 
Lombok. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kualitas dan 
mutu kayu antar sentra produksi. 
 Pengambilan sampel kayu terdiri dari 3 lokasi pada Lombok Barat, Lombok Tengah, 
dan Lombok Timur. Penelitian kayu Rajumas meliputi pengujian kadar air, berat jenis, kuat 
tekan, kuat tarik, kuat lentur dan kuat geser yang mengacu pada SNI.  Data Hasil penelitian 
dianalisis menggunakan analisis tingkat signifikan yaitu metode statistik. Metode statistik 
digunakan untuk mengetahui perbedaan kualitas kayu Rajumas antar sentra produksi.  
 Hasil Penelitian menunjukkan terdapat perbedaan secara signifikan pada kadar air 
lapangan dan kadar air ideal, namun pada kadar air sentra Gunung Sari (Lombok Barat) dan 
Sikur (Lombok Timur) memiliki kadar air tidak berbeda secara signifikan. Dari ketiga kabupaten, 
kuat tekan tertinggi dari daerah Gunung Sari, Lombok Barat (41.49 MPa). Hasil kuat geser 
berbeda secara signifikan di setiap sentra, kuat geser tertinggi berasal dari daerah Sikur, 
Lombok Timur (9.12 MPa). Hasil kuat tarik berbeda secara signifikan di setiap sentra, dan kuat 
tarik tertinggi dari daerah Sikur, Lombok Timur (56.26 MPa). Dan kuat lentur juga berbeda 
secara signifikan di setiap sentra, kuat lentur tertinggi pada daerah Gunung Sari, Lombok Barat 
(65.22 MPa). 
 
Kata Kunci : kayu Rajumas, kadar air, kuat tekan, kuat geser, kuat tarik, kuat lentur, mutu kayu.   
1Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 
2Dosen Pembimbing Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 
3Dosen Pembimbing Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram 

 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kayu merupakan bahan alam, dan 
kayu merupakan bahan bangunan yang 
banyak digunakan masyarakat, baik dari 
sudut kemudahan didapatkan, kemudahan 
mengolah menjadi produk industri maupun 
rumah tangga, dan atas pertimbangan lain. 
Dari aspek kekuatan, kayu cukup kuat dan 
dari aspek kemudahan, bahan kayu mudah 
dikerjakan, disambung dengan alat relatif 
sederhana, kemudian kayu merupakan 
bahan yang dapat didaur ulang dan ramah 
lingkungan.  

Kayu yang merupakan bahan 
material biologis mempunyai kecendrungan 
memiliki sifat fisik dan sifat mekanik yang 
berbeda karena kayu yang tumbuh di gunung 

biasanya berbeda kekuatannya dengan kayu 
yang tumbuh didaerah elevasi rendah, 
walaupun memiliki nama yang sama kayu 
Rajumas memiliki sifat yang berbeda 
tergantung pada posisinya dalam batang 
pohon. Misalnya pada bagian batang utama 
dan pada bagian batang rantingnya. 

Di NTB khususnya di pulau Lombok 
biasanya pembeli kayu tidak memperhatikan 
kualitas atau kelas kuat kayu pembeli 
biasanya hanya menyebutkan nama kayu 
yang akan mereka beli. Akan tetapi, dalam 
bidang konstruksi, tidak sembarang kayu 
yang dapat dipergunakan, tentunya kayu 
yang memenuhi syarat-syarat mutu sesuai 
dengan peraturan yang telah di tetapkan 
dalam SNI 7379-2013, yakni keluaran SNI 
terbaru tentang kayu. 
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Berdasarkan hal diatas, bahwa kayu 
Rajumas mungkin memiliki karakteristik dan 
mutu yang berbeda –beda. Untuk itu perlu 
dikaji secara mendalam bagaimana kualitas 
dari Kayu Rajumas yang tersebar di daerah 
Lombok. Untuk itu peneliti ingin mengetahui 
kualitas kayu Rajumas yang tersebar di 
pulau Lombok diantaranya di Kabupaten 
Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok 
Timur. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah 
dijabarkan, maka didapatkan beberapa 
rumusan masalah, sebagai berikut : 

a. Apakah Kayu Rajumas yang tersebar di 
daerah Lombok memiliki kualitas sesuai 
dengan peraturan standar mutu dalam 
SNI? 

b. Bagaimana perbandingan kualitas kayu 
Rajumas di setiap Kabupaten?  

c. Apakah terdapat perbedaan kualitas 
kayu yang sangat signifikan di setiap 
kabupaten ?  

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 
a. Untuk mengevaluasi kualitas kayu 

Rajumas yang tersebar di pulau Lombok 
apakah memenuhi standar  SNI atau 
tidak. 

b. Untuk mengetahui perbandingan 
kualitas kayu Rajumas antar lokasi 
secara acak.  

c. Untuk mengetahui apakah ada 
perbedaan kualitas kayu yang sangat 
signifikan di setiap Kabupaten. 

 
DASAR TEORI 
 
2.1 Kayu Rajumas 

Kayu Rajumas yang memiliki nama 
latin Duabanga mollucana adalah tumbuhan 
yang dapat digunakan sebagai bahan 
konstruksi. Kayu Rajumas merupakan pohon 
yang tinggi yang umumnya mencapai 45 m, 
dengan diameter 150 cm, batangnya tegak, 
bulat torak, tidak berbanir, dengan panjang 
bebas cabang 25 m. kulit batang berwarna 
abu-abu/coklat, beralur dangkat, sedikit 
mengelupas.  

 

2.2 Kuat Acuan Kayu 

Kuat acuan adalah pemilihan secara 
mekanis dan pemilahan secara visual untuk 
menentukan kelas kayu berdasarkan data-
data pengujian.   

 
a. Kuat Acuan Berdasarkan 

Pengujian Secara Fisik 
 
Untuk menghitung kuat acuan kayu 
berserat lurus tanpa cacat menggunakan 
rumus-rumus baku yang telah ditetapkan 
dalam SK SNI-05:2002 yaitu: 
 

1) Kadar air (m%), dimana m < 30, 
dihitung dengan rumus 

 
MC (%) = (A – B)/B 

   
2) Menghitung nilai kerapatan dalam 

kondisi basah 

 
(ρ) = W/V  
  

Dengan W adalah berat kayu pada 
kondisi basah dan V adalah volume 
kayu pada kondisi basah. 

3) Berat jenis pada m% (Gm) dihitung 
dengan rumus:  

 
Gm = ρ /[1.000(1+m/100)  

 
4) Berat jenis dasar (Gb) dihitung 

dengan rumus:  

 
Gb = Gm /[1+0,265aGm]  
 

5) Berat jenis kadar air 15% (G15) 
dihitung dengan rumus:  

 
G15 = Gb/(1 – 0,133 Gb)  

 
6) Setelah diperoleh berat jenis pada 

kadar air 15%, kemudian berat jenis 
tersebut dimasukan ke dalam rumus 
estimasi modulus elastisitas lentur :  

 
Ew (MPa) = 1600(G15)

0.71 

 
7) Setelah diperoleh nilai modulus 

elastisitas lentur maka dapat 
ditentukan kode mutu kayu dengan 
menyesuaikan modulus elastisitas 
lentur dengan nilai kuat acuan kayu 
pada Tabel 2.1 
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b. Kuat Acuan Berdasarkan 
Pengujian Secara Mekanik 

 
Nilai desain acuan untuk kayu yang 

dipilah secara visual dicantumkan di 
dalam  Tabel 2.1 dan kuat acuan yang 
dipilah secara mekanik di cantumkan 
pada Tabel 2.2: 

 
Tabel 2.1 Nilai Desain dan Modulus 

Elastisitas Lentur Acuan 
(Badan Standar Nasional, 
SNI 7973-2013) 

 
 
Tabel 2.2 Nilai Kuat Acuan (MPa) 

Berdasarkan atas pemilihan 
secara mekanis SNI 2002 

 

 
 

Uji Statistik Anova Satu Arah ( Uji F) 

Merupakan teknik analisis statistik yang 
dapat memberi jawaban atas ada atau 
tidaknya perbedaan skor pada masing-
masing kelompok, dengan suatu risiko 
kesalahan yang sekecil mungkin juga dapat 
memberi informasi tentang ada tidaknya 
interaksi antar variabel bebas sehubungan 
dengan pengukuran terhadap variabel terikat 
(Irianto, 2004). 

3.1 Metode Penelitian  

Seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk 
melakukan evaluasi kualitas fisik dan 
mekanik kayu Rajumasnyang berasal dari 
berbagai sentra produksi kayu di Lombok. 
Metode penelitian yang digunakan adalah 
kombinasi antara observasi lapangan dan 
pengujian laboratorium. Obsevasi lapangan 
dilakukan pada sentra- sentra pengergajian 
kaju di daerah Lombok yaitu pada Kabupaten 
Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, 
dan Kabupaten Lombok Utara,  dan 
pengujian kayu dilakukan di laboratorium 
Fakultas Teknik Sipil Universitas Mataram. 

 

a. Pengujian Sifat Fisik dan Mekanik 
 

1) Pengujian sifat Fisik kayu mencakup 
pengujian kadar air dan berat jenis 
yang mengacu kepada SNI 2013.  

2) Pengujian Mekanik mencakup 
pengujian kuat tekan sejajar serat, 
kuat tarik sejajar serat, kuat geser  dan 

kuat lentur. 
 

(a) Pengujian kuat tekan mengacu 
kepada SNI SNI 03-3958:1995.  

Kuat tekan dihitung dengan rumus  
 

    
 

     
  

  
Dimana:  
Fc = Kuat Tekan (MPa) 
P = Beban Uji Tekan Maksimum (N) 
b    = lebar benda uji (mm) 
h = tinggi benda uji (mm) 
 

(b) Pengujian kuat tarik mengacu kepada 
SNI 03-3399-1994. Kuat tarik dihitung 
dengan rumus : 
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Dimana:  
Ft = Kuat Tarik (MPa) 
P = Beban Uji Tekan Maksimum (N) 
b    = lebar benda uji (mm) 
h     = tinggi benda uji (mm) 

(c) Pengujian kuat geser mengacu 
kepada SNI 03-3400-1994, kuat geser 
dihitung dengan rumus : 

 

     
 

     
  

     
Dimana:  
Fv = Kuat Geser (MPa) 
P = Beban Uji Tekan Maksimum (N) 
b    = lebar benda uji (mm) 
h     = tinggi benda uji (mm) 

 
(d) Pengujian kuat lentur mengacu 

kepada SNI 03-3959-1995, kuat lentur 
kayu dapat dihitung dengan rumus : 

  

    
   

    
  

    
Dimana:  

   = Kuat Geser (MPa) 

P = Beban Uji Tekan Maksimum (N) 
L = Jarak Tumpuan (mm) 
b    = lebar benda uji (mm) 
h = tinggi benda uji (mm) 

 
b. Analisa Statistik Uji F  

 
Prosedur berikutnya untuk proses analisis ini 
adalah untuk menghitung : 

1) Menghitung Total of sum square (SSt) 
atau jumlah kuadrat penyimpangan total 
merupakan jumlah kuadrat selisih antara 
skor individual dengan rata-rata 

totalnya. 
 

            
   

 
  

  
2)  Sum Square Between (SSb) merupakan 

variansi rata-rata kelompok sampel 
terhadap rata-rata keseluruhan. Variansi 
disini lebih terpengaruh oleh adanya 
perbedaan perlakuan (treatment) antar 
kelompok. 

 

       
  

 
  
   

 
  

  
3) Sum square within (SSw) merupakan 

variansi yang ada dalam masing-
masing kelompok. Banyaknya 
variansi akan tergantung pada 
banyaknya kelompok, dan variansi 
disini tidak terpengaruh/tergantung 
oleh perbedaan perlakuan antar 
kelompok 

 

              
  

4) Menghitung varians antar kelompok  

 

          
    

   
  

 
5) Menghitung varians dalam kelompok  

 

      
    

   
  

  
Kemudian uji statistik yang sesuai untuk 
proses ANOVA satu arah : 

 

      
   

   
  

  
Dengan :  
 
SSt =total dikoreksi dari kuadrat    

penjumlahan. 
SSb =kuadrat penjumlahan akibat 

perlakuan.  
SSw =kuadrat penjumlahan akibat 

kesalahan.  

     =kuadrat perlakuan.  
MSw =kuadrat dari kesalahan. 

   =nilai respon dari pengamatan.  

          =nilai respon yang didapat dari 

tabel F distribusion  
N =banyak sampel.  
n =banyak replikasi.  
a =banyak perlakuan/variabel.  
G =total X keseluruhan.  
T =total X masing-masing kelompok 
  
Hipotesis nol    harus ditolak dan 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jika : 
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4.1 Hasil dan Pembahasan 
 
a. Analisa Deskriptif Pengujian Fisik 

dan Mekanik 
 
1) Hasil Pengujian Sifat Fisik 

 
 Pengujian kadar air bertujuan untuk 
mengetahui berapa persen kandungan 
air yang terdapat didalam kayu terhadap 
berat kering ovennya, di dalam SNI 
salah satu syarat pengujian adalah 
kadar air maksimum yang terkandung 
dalam kayu  maksimal 20%. Ada 2 jenis 
kadar air yakni, kadar air lapangan dan 
kadar air ideal. Kadar air lapangan 
adalah kadar air yang terdapat dalam 
kayu tanpa proses pengeringan terlebih 
dahulu, sehingga pada pengambilan 
sampel langsung dilakukan pengujian, 
sedangkan kadar air ideal adalah kadar 
air yang terdapat pada kayu yang telah 
melalui proses pengeringan udara. 
Pada pengujian secara fisik didapat 
hasil dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Kadar Air 

Lapangan dan Kadar Air Ideal 

 

 
 
  Hasil menunjukkan bahwa kadar air 
lapangan di berbagai daerah memiliki kadar 

air berkisar dari 21%-76% yang artinya kadar 
air yang terdapat dalam kayu melebihi kadar 
air yang telah di tetapkan dalam SNI. 
Selanjutnya di lakukan pengujian kadar air 
Ideal, dengan hasil berkisar 15%-19% di 
berbagai daerah. 
 
 Hasil perhitungan berat jenis dapat 
dilihat pada Tabel 4.2: 
Penentuan kode mutu berdasarkan nilai 
elastisitas (E) dalam SNI 7973-2013 Menurut 
PPKI-NI 5-1961 berat jenis < 0.6 adalah 
termasuk jenis kayu ringan, karena semua 
hasil berat jenis <6 maka dapat disimpulkan 
kayu yang teliti termasuk kayu yang ringan. 

 
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Berat Jenis 

 

 
 

2) Hasil Pengujian Sifat Mekanik  
 

 Pengujian secara mekanik yang 
dilakukan meliputi pengujian kuat tekan, kuat 
tarik, kuat geser dan kuat lentur. Pengujian 
mekanik mengacu pada SNI pengujian kayu. 
Penentuan kode mutu kayu berdasarkan nilai 
kuat acuan SNI-2002.  
 

 

 
 

GS.RJ I 21.778 18.857

GS.RJ II 20.096 15.428

GS.RJ III 21.546 16.834

TK.RJ I 47.731 15.563

TK.RJ II 61.773 15.430

TK.RJ III 59.684 15.795

PS.RJ I 60.436 15.523

PS.RJ II 70.853 15.469

PS.RJ III 67.587 16.059

R.RJ I 40.293 16.089

R.RJ II 72.333 15.916

R.RJ III 79.185 16.280

P.RJ I 31.562 15.441

P.RJ II 31.891 15.376

P.RJ III 25.146 15.525

M.RJ I 67.745 15.816

M.RJ II 82.139 15.467

M.RJ III 81.061 16.003

SY.RJ I 20.528 20.274

SY.RJ II 28.632 18.266

SY.RJ III 25.207 18.462

MS.RJ I 33.239 15.572

MS.RJ II 42.644 15.490

MS.RJ III 46.161 15.458

TL.RJ I 76.504 16.169

TL.RJ II 74.215 14.680

TL.RJ III 63.535 15.609

Lombok 

Timur

Sikur

Masbagik

Tanjung 

Lauk

Lapangan Ideal Lapangan

76.98

24.79

40.68

71.42

Kode Kayu

Tanjung 

Karang

Pagesangan

Lombok 

Tengah

Renteng

Pringgarata

Mantang

Kadar AirWilayah 

Pengambilan 

Kayu

Lokasi

Lombok 

Barat

Gunung Sari

15.486

Kadar Air Rata-

17.040

15.596

15.684

16.095

15.447

15.762

19.001

15.507

21.14

56.40

66.29

63.94

29.53

Ideal

GS.RJ I 18.857 460.241 0.392 8236.207 E8

GS.RJ II 15.428 453.111 0.393 8247.118 E8

GS.RJ III 16.834 431.051 0.371 7917.105 E8

TK.RJ I 15.563 302.985 0.263 6191.142 E7

TK.RJ II 15.430 302.678 0.263 6190.400 E7

TK.RJ III 15.795 542.621 0.470 9364.430 E7

PS.RJ I 15.523 389.070 0.337 7397.374 E7

PS.RJ II 15.469 384.549 0.334 7337.732 E7

PS.RJ III 16.059 384.173 0.332 7315.085 E7

R.RJ I 16.089 370.137 0.320 7122.838 E7

R.RJ II 15.916 374.565 0.324 7188.529 E7

R.RJ III 16.280 311.317 0.269 6291.617 E7

P.RJ I 15.441 441.992 0.384 8102.298 E8

P.RJ II 15.376 452.658 0.393 8242.844 E8

P.RJ III 15.525 363.298 0.315 7045.398 E8

M.RJ I 15.816 370.725 0.321 7138.927 E8

M.RJ II 15.467 382.135 0.331 7305.028 E8

M.RJ III 16.003 472.722 0.409 8481.959 E8

SY.RJ I 20.274 408.554 0.345 7518.933 E8

SY.RJ II 18.266 485.900 0.416 8581.803 E8

SY.RJ III 18.462 473.332 0.405 8415.892 E8

MS.RJ I 15.572 379.070 0.329 7260.184 E8

MS.RJ II 15.490 389.450 0.338 7403.486 E8

MS.RJ III 15.458 470.076 0.408 8464.666 E8

TL.RJ I 16.169 544.883 0.471 9381.049 E8

TL.RJ II 14.680 431.075 0.376 7982.632 E8

TL.RJ III 15.609 426.442 0.370 7893.446 E8

Pagesangan

Lombok 

Tengah

Renteng

Pringgarata

Mantang

Lombok 

Timur

Sikur

Masbagik

Tanjung 

Lauk

Kadar 

Air (%)
ρ (kg/m3) E (MPa)

Kode 

Mutu

0.354

0.389

0.358

0.406

Rata-

Rata 

0.386

0.332

0.334

0.304

0.364

Lokasi
Kode 

Kayu

Lombok 

Barat

Gunung Sari

Tanjung 

Karang

Wilayah 

Pengambilan 

Kayu
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Gambar 4.1 Hasil Pengujian  Kuat Tekan 

 

 
  

 Perbandingan persebaran 
kualitas kayu apabila dilihat dari hasil kuat 
tekan yakni, pada Lombok Barat pesebaran 
nilainya naik turun secara signifikan yang 
artinya di Lombok Barat persebaran kayunya 
ada yang bagus dan ada yang tidak bagus 
apabila di bandingkan dengan Lombok 
Tengah nilai pesebarannya ada yang tidak 
berbeda secara signifikan dan ada yang 
berbeda secara signifikan, artinya pesebaran 
kualitas kayunya masih menengah, 
sedangkan pada Lombok Timur hasil kuat 
tekan yang tidak berbeda secara signifikan 
dan menunjukkan hasil yang rata-rata 
menengah. Dapat disimpulkan bahwa 
perbandingan ke tiganya, Lombok Timur 
memiliki pesebaran kuat tekannya hampir 
sama. Untuk mengetahui Persebaran kuat 
tekan kayu di masing-masing daerah 
pengambilan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
 
Gambar 4.2 Hasil Pengujian Kuat Geser 

 

 
 

Dapat di bandingkan Lombok Barat 
memiliki pesebaran nilai kuat geser hampir 
sama jika di bandingkan dengan Lombok 
Tengah pesebaran kayunya ada yang 
berbeda secara signifikan. Dan pada Lombok 
Timur pesebaran nilai kuat gesernya sama 
seperti Lombok Tengah. Dapat disimpulkan 
berdasarkan nilai rata-rata kuat geser yang 
pesebarannya merata ada pada daerah 
Lombok Timur. Untuk mengetahui 
Persebaran kuat geser kayu di masing-
masing daerah pengambilan dapat dilihat 
pada gambar 4.2. 
 
 Perbandingan kuat Lentur pada 
Lombok Barat memiliki pesebaran dengan 
nilai rata-rata kuat lentur tertinggi. 
Sedangkan pada Lombok Timur memiliki 
pesebaran nilai rata-rata menegah jika di 
bandingkan dengan dengan Lombok Tengah 
pesebarannya masih ada rata-rata yang 
berbeda signifikan. Untuk mengetahui 
Persebaran kuat lentur  kayu di masing-
masing daerah pengambilan dapat dilihat 
pada Gambar 4.3 

 
Gambar 4.3 Hasil Pengujian Kuat Lentur 

 

 
 

Perbandingan nilai rata-rata kuat 
tarik pada Lombok Barat memiliki pesebaran 
yang menengah dibandingkan dengan 
Lombok Tengah karena memiliki nilai rata-
rata pesebaran yang terendah jika di 
bandingkan dengan Lombok Barat dan 
Lombok Timur, sedangkan pada Lombok 
Timur memiliki pesebaran yang berbeda 
signifikan. Untuk mengetahui Persebaran 
kuat tarik  kayu di masing-masing daerah 
pengambilan dapat dilihat pada gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Hasil Pengujian Kuat Tarik 

 

 
 
b. Analisa Statistik Data Hasil 

Penelitian 
 
Untuk lebih menyakinkan kembali dalam 

mengambil kesimpulan dari data hasil 
pengujian maka dilakukan analisa uji F, 
untuk mengetahui tingkat perbedaan antar 
lokasi pengambilan. Perhitungan analisis 
statistik dilakukan dengan cara manual dan 
menggunakan program Minitab 14, dimana 
hasil perhitungan program Minitab untuk 
membuktikan kebenaran perhitungan yang 

dilakukan secara manual. 
 

1) Analisa Statistik Data Hasil 
Pengujian Kuat Tekan 

 
Hasil perhitungan manual dan minitab 

kuat tekan dimasukkan ke dalam Tabel 4.3. 
Hasil running program Minitab pada Tabel 
4.4 memperlihatkan nilai F yang sama 
dengan F perhitungan manual yang artinya 
tidak terjadi kesalahan pada perhitungan 
manual. 

 
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Manual Uji F 

Kuat Tekan  

 

 
 
 
 

Tabel 4.4 Hasil Output Pemeriksaan  Kuat 
Tekan dengan Minitab 

 

 
 

Nilai F dihitung selanjutnya akan di 
bandingkan nilai F tabel nilai F tabel yang 
diperoleh dari tabel F distribusi sebesar 
2.510 dengan menggunakan tingkat 
kesalahan sebesar 5% (0.05), derajat 
kebebasan antar kelompok sebesar 8 (a-1) 
dan derajat kebebasan dalam kelompok 
sebesar 18 (N-a). Dengan demikian dapat 
dilihat bahwa nilai F hitung (102.63) > F tabel 
(2.510). Jika F hitung > F tabel maka 
hipotesis awal harus di tolak yang berarti 
terdapat perbedaan rata- rata kuat tekan 
antar lokasi. Dan nilai P-value sebesar 0 
(nol) kurang dari nilai toleransi 5%. Untuk 
mendapatkan hasil analisa yang lebih akurat 
maka dilakukan uji Dunnet, Tukey, dan 
Fisher yang tersedia pada program Minitab 
untuk mengetahui tingkat perbedaan kuat 
tekan antar lokasi. 

 
Pada Tabel 4.5 Level kontrol yang 

digunakan adalah level 1 yaitu lokasi Gunung 
Sari dengan tingkat kesalahan 5%. Output 
menunjukkan pada interval rata-rata level 
faktor 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak mencakup 
bilangan 0 (nol) yang berarti terdapat 
perbedaan rata-rata kuat tekan yang 
signifikan antara lokasi Gunung Sari dengan 
kuat tekan lainnya. Pada tabel 4.5 dapat 
dilihat pada level fakor 2 (Tanjung Karang) 
dan level faktor 4 (Renteng) tidak berbeda 
secara signifikan. Namun sangat berbeda 
signifikan dengan level faktor lainnya. Level 
faktor 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak berbeda secara 
signifikan. Dapat dilihat kembali faktor level 3 

Sumber Variance dk SS Ms F

Antar kelompok 8 1468.144 183.518

Dalam Kelompok 18 32.192 1.788

Total 26 1500.336

102.63
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sama dengan level faktor 6 dan 9 tidak 
memiliki perbedaan secara signifikan 

 
Tabel 4.5 Hasil Output Pemeriksaan Kuat 

Tekan menggunakan metode 
Dunnet 

 

 
  
2) Analisa Statistik Data Hasil 

Pengujian Kuat Geser 
 

      Perhitungan manual uji F dapat dilihat 
pada lampiran I dan program Minitab 
dapat dilihat pada Tabel 4.6  

 
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Manual Uji F 

Kuat Geser 

 

 
 

Didapatkan nilai F hitung sebesar 
13.060, dimana nilai tersebut sama dengan 
nilai F hasil running program Minitab yang 
terlihat pada Tabel 4.7, hal ini menunjukkan 
bahwa tidak terdapat kesalahan pada 
perhitungan manual. Nilai F hitung yang 
dapat dibandingkan dengan nilai F tabel. 
Dengan menggunakan tingkat kesalahan 
5%, derajat kebebasan antar kelompok 
sebesar 8 (a-1) dan derajat kebebasan 
dalam kelompok sebesar 18 (N-a). Dengan 

demikian dapat dilihat bahwa nilai F hitung 
(13.060 ) > F tabel (2.510), dengan demikian 
dapat dikatakan terdapat perbedaan yang 
signifikan pada nilai rata-rata kuat geser. 
Selanjutnya dilakukan uji Dunnet, Tukey dan 
Fisher. Hasil uji Dunnet dapat dilihat pada 
Tabel 4.8. 

  
Pada Tabel 4.11 Level control yang 

digunakan adalah level 1 (Gunung Sari) 
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.14 
level faktor 2, 3, 5, 6, 8 dan 9  mencakup 
bilangan 0 (nol), sedangkan level 4 dan 7 
tidak mencakup bilangan 0 (nol). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-
rata kuat geser daerah Gunung sari (1) tidak 
berbeda secara signifikan dengan daerah 
Tanjung Karang (2), Pagesangan (3), 
Pringgarata (5), Mantang (6), Masbagik (8) 
dan Tanjung Lauk (9), namun berbeda 
secara signifikan dengan nilai rata-rata 
daerah Renteng (4) dan Sikur (7). 

 
Tabel 4.7 Hasil Output Pemeriksaan Kuat 

Geser dengan Minitab 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber Variance dk SS Ms F

Antar kelompok 8 58.952 7.369

Dalam Kelompok 18 10.156 0.564

Total 26 69.108

13.06
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Tabel 4.8 Hasil Output Pemeriksaan Kuat 
Geser Menggunakan Metode 
Dunnet 

 

 
 

 

3) Analisa Statistik Data Hasil 
Pengujian Kuat Lentur 
 

Perhitungan manual Uji F dapat 
dilihat pada lampiran I. Tabel 4.9 menyajikan 
data tentang hasil perhitungan manual uji F 
kuat Lentur, diperoleh F hitung sebesar 
67,38. Untuk memastikan tidak terdapat 
kesalahan pada perhitungan manual maka 
nilai F hitung di hitung kembali dengan 
program Minitab yang hasilnya dapat dilihat 
pada Tabel 4.10. Nilai F hasil program 
minitab sama dengan nilai F manual maka 
dapat di pastikan tidak terdapat kesalahan 
pada perhitungan manual. Nilai F tersebut 
kemudian dibandingkan dengan F tabel 
2.510 yang diperoleh dari tingkat kesalahan 
sebesar 5% (0.05), derajat kebebasan antar 
kelompok sebesar 8 (a-1) dan derajat 
kebebasan dalam kelompok sebesar 18 (N-
a). Dengan demikian dapat dilihat bahwa 
nilai F hitung (67.38) > F tabel (2.510). yang 
berarti hipotesis harus di tolak karena 
terdapat perbedaan nilai rata-rata kuat lentur. 

 
 
 
 
 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Manual Uji F 
Kuat Lentur 

 

 
 

Untuk menyakinkan kembali 
mengambil keputusan maka dilakukan uji 
Dunnet, Tukey dan Fisher untuk mengetahui 
perbedaan antar lokasi. Hasil uji Dunnet 
yang terlihat pada Tabel 4.11 menggunakan 
level control 1 (Gunung Sari) dengan tingkat 
kesalahan 0.05, yang menunjukkan nilai rata-
rata Gunung Sari berbeda secara signifikan 
dengan nilai rata-rata ke 8 Lokasi lainnya. 
Hal ini didasarkan semua interval nilai rata-
rata tidak memuat bilangan 0 (nol). 

 
Tabel 4.10 Hasil Output Pemeriksaan Kuat 

Lentur dengan Minitab 

 

 
 

 

 

Sumber Variance dk SS Ms F

Antar kelompok 8 3132.068 390.384

Dalam Kelompok 18 110.139 6.119

Total 26 3233.207

63.8
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Tabel 4.11 Hasil Output Pemeriksaan Kuat 
Lentur menggunakan metode 
Dunnet 

 

4) Analisa Statistik Data Hasil 

Pengujian Kuat Tarik 
 
Dari perhitungan manual didapatkan F 
hitung sebesar 181.361, dan di  hitung 
kembali dengan program minitab 
mendapatkan hasil F yang sama. 

 
Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Manual Uji 

Kuat Tarik 
 

 
 

Dengan perhitungan manual dapat 
dilihat pada Tabel 4.12, yang menandakan 
tidak terjadi kesalahan pada perhitungan 
manual. Nilai F hitung 181.361 > F tabel 
2.510, dengan demikian dapat dikatakan 
terdapat perbedaan yang signifikan pada 
nilai rata-rata kuat tarik. Selanjutnya 
dilakukan uji Dunnet, Tukey dan Fisher. Hasil 
uji Dunnet dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 
 
 
 
 

Tabel 4.13 Hasil Output Pemeriksaan Kuat 
Tarik dengan Minitab 

 

 
 
Tabel 4.14 Hasil Output Pemeriksaan Kuat 

Tarik menggunakan metode 
Dunnet 

 

 
 
Level control yang digunakan dalah 

level 1 (Gunung Sari). Seperti yang di 
tunjukkan pada Tabel 4.14 hanya level 2 
(Tanjung Karang) yang tidak memiliki 
perbedaan signifikan karena intervalnya 
mencakup bilangan 0 (nol). Dengan demikian 
selain level 2 memiliki perbedaan yang 

Sumber Variance dk SS Ms F

Antar kelompok 8 3773.94 471.743

Dalam Kelompok 18 46.82 2.601

Total 26 3820.76

181.361
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signifikan dengan level control 1 (Gunung 
Sari). 

 
 Pada analisis semua pengujian tidak 
di bahas tentang hasil tukey dan fisher 
karena keterbatasan halaman, sehingga 
kesimpulan secara umum pemeriksaan 
pengujian dengan menggunakan metode 
Tukey dan Fisher adalah terjadi perbedaan 
interval pada Tukey dan Fisher sehingga 
hasil output uji Fisher lebih akurat di 
bandingkan Tukey. Sehingga tingkat 
perbedaannya lebih terlihat jelas.  

 
5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian, pengujian dan 
pembahasan beberapa pengujian yang telah 
dilakukan di Laboratorium Struktur dan 
Bahan Fakultas Teknik Universitas Mataram 
untuk menentukan kualitas kayu Rajumas 
yang tersebar di daerah Lombok, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 
a. Rata-rata kadar air lapangan pada 

setiap sentra produksi berbeda secara 
signifikan jika dibandingkan dengan nilai 
kadar air standar pada SNI. Pada 
pengujian kadar air ideal, rata-rata nilai 
kadar air pada setiap sentra sudah 
sesuai standar SNI. 
 

b. Secara umum kualitas kayu Rajumas 
yang tersebar di pulau Lombok berbeda 
signifikan antar wilayah Lombok Barat, 
Lombok Tengah dan Lombok Timur. 

 

 
c. Hasil pengujian kuat tekan dari tiga 

kabupaten, yang tertinggi berasal dari 
daerah Gunung Sari (Lombok Barat) 
sebesar 41.49 MPa, dan terendah pada 
daerah Tanjung Karang (Lombok Barat) 
sebesar 15.94 MPa.Dari segi kuat geser 
pada tiga kabupaten, hasil kuat tertinggi 
pada daerah Sikur (Lombok Timur) 
sebesar 9.12 MPa dan terendah pada 
daerah Renteng (Lombok Tengah) 
sebesar 2.99 MPa.Kuat Lentur di tiga 
kabupaten, memiliki hasil tertinggi pada 
daerah Gunung Sari (Lombok Barat) 
dan terendah pada daerah Renteng 
(Lombok Tengah) sebesar 65.21 MPa 
dan 25.64 MPa. 
 

d. Di daerah Lombok barat terdapat mutu 
kayu yang tidak cocok sebagai bahan 
konstruksi, yakni pada kuat tekannya 
sedangkan di Lombok tengah pada kuat 

geser dan kuat tekannya, hal ini 
disebabkan karena  nilai kuatnya tidak 
masuk dalam klasifikasi kuat acuan 
secara mekanik. Berbeda halnya 
dengan Lombok Timur kayu yang di teliti 
cocok sebagai bahan konstruksi karena 
semuanya masuk dalam klasifikasi. 
Namun demikian kayu-kayu yang tidak 
masuk dalam klasifikasi tersebut 
tentunya masih dapat dijadikan sebagai 
bahan pembuat cetakan (bekisting) 
dalam pembuatan balok dan kolom 
pada pekerjaan konstruksi beton 
bertulang atau sebagai bahan pembuat 
furniture sederhana. Untuk menentukan 
kode mutu yang di pakai yaitu 
menggunakan kode mutu kayu yang 
kritis (terkecil). 

 
 

Saran 
 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, maka saran yang dapat 
disampaikan adalah sebagai berikut: 

 
1. Dalam pembuatan benda uji tekan, geser, 

lentur dan tarik diperlukan ketelitian yang 
tinggi agar ukuran tidak terlalu jauh 
berbeda dengan ukuran benda uji yang 
telah di tetapkan oleh SNI. 
 

2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya di 
tambah lokasi untuk tiap Kabupaten agar 
dapat mengetahui pesebaran lebih 
detailnya pada tiap Kabupaten dan 
mempertimbangkan umur kayu.  

 
3. Pemerintah dan PUPR harus mengatur 

dan memantau kualitas kayu yang 
tersebar di masyarakat agar kualitas 
terjaga. 
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