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Tulisan ini menyajikan penggunaan perekat dari ekstrak
kayu merbau yang dikopolimerisasi dengan resorsinol dan
formaldehida, serta tapioka sebagai ekstender untuk perekat
papan komposit tiga lapis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perekat ini dapat digunakan untuk pembuatan papan
komposit tiga lapis kombinasi bambu dan kayu. Kualitas papan
komposit tersebut tergolong tipe eksterior.

Nano karbon dari lignoselulosa jati yang dikarbonisasi
pada suhu 400-500oC, yang dilanjutkan dengan proses
aktivasi pada suhu 800oC dan pemurnian pada suhu 900oC
dapat dibuat biosensor dengan sistem moleculary imprinted
polimer (MIP), dengan formula optimum terdiri dari campuran
15% MIP, 45% karbon, dan 40% parafin yang menghasilkan
faktor nernst sebesar 49,7 mV/dekade dan limit deteksi
sebesar 1,02 x 10-6 M pada pH optimum 4.

Kata kunci: Perekat, ekstrak limbah kayu merbau, papan
komposit tiga lapis

Kata kunci: Nano karbon, biosensor, lignoselulosa, MIP
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J. Penelit. Has. Hut. Juni. 2016, Vol. 34 No. 2, hlm. 127 - 135

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas lilin
aromaterapi dan sabun yang dihasilkan dengan penambahan
minyak Dryobalanops aromatica. Lilin aromaterapi dibuat dengan
berbagai formulasi, kemudian diujikan kepada 30 responden
untuk mengetahui kesukaan terhadap lilin. Sabun dibuat
dengan berbagai formulasi dengan menambahkan minyak
Dryobalanops aromatica pada 2, 4, dan 6%, kemudian diuji sifat
fisiko kimianya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula
lilin aromaterapi dengan konsentrasi minyak dryobalanops
paling rendah merupakan formulasi yang memberi efek positif
pada responden. Sifat fisiko-kimia sabun menunjukkan nilai
kadar asam lemak bebas dan kadar lemak tak tersabunkan
sudah memenuhi standar SNI. Kandungan kualitatif mineral
bernilai negatif. Ditemukan senyawa borneol sebagai senyawa
penciri dari Dryobalanops aromatica dalam bentuk endo borneol.

Limbah batang sawit adalah bahan lignoselulosa yang
berpotensi dijadikan bioetanol. Batang sawit dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu parenkim, ikatan pembuluh dan campuran
parenkim dan ikatan pembuluh. Proses hidrolisis bahan baku
dilakukan dengan penambahan surfaktan. Kadar gula
pereduksi semua perlakuan (10 dan 15 FPU/g substrat) lebih
tinggi dibandingkan tanpa menggunakan surfaktan (kontrol).
Kadar etanol tertinggi (1,63%) berasal dari parenkim dengan
konsentrasi selulase 15 FPU/g substrat.
Kata kunci: Limbah batang sawit, lignoselulosa, hidrolisis,
kadar etanol

Kata kunci: Aromaterapi, dryobalanops, minyak, organoleptik,
sabun
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Enam jenis kayu yaitu kayu ketapang (Terminalia complanata
K. Sch.), pala hutan (Gymnacranthera paniculata Warb.), bipa
(Pterygota horsﬁeldii (R.Br.) Kosterm.), kelumpang (Sterculia
shillinglawii), manggis (Pentaphalangium parviﬂorum) dan lancat
(Mastixiodendron pachyclados Melch.), diuji ketahanannya
terhadap sebelas jamur menggunakan metode Kolle-ﬂask.
Contoh uji setiap kayu, masing-masing diambil dari bagian
tepi dan dalam dolok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
satu jenis kayu yang memiliki daya tahan terhadap jamur tinggi
yaitu M. pachyclados termasuk kelompok kayu-tahan (kelas II)
dan P. horsﬁeldii termasuk kelompok kayu agak-tahan (kelas
III), sedangkan empat jenis kayu lainnya termasuk kelompok
kayu tidak-tahan (kelas IV). Kehilangan berat kayu bagian
dalam, lebih rendah dibandingkan dengan kehilangan berat
kayu bagian tepi dolok, namun keduanya termasuk kelompok
kayu dengan daya tahan sama yaitu tidak-tahan (kelas IV).
Kemampuan jamur dalam melapukkan kayu mulai dari
tertinggi sampai terendah adalah P. sanguineus, Polyporus
arcularius, Polyporus sp., Tyromyces palustris, S. commune, Lentinus
lepideus, Phlebia brevispora, dan C. globosum.

Tiga komponen bioaktif (saponin, ﬂavonoid, dan
polifenol) terbanyak dari sembilan jenis tumbuhan di lokasi
Taman Nasional Lore Lindu diperoleh pada jenis Dysoxylum
gaudichaudianum, Gardenia augusta, dan Nauclea orientalis. Efek
sitotoksik paling mencolok pada ekstrak kulit kayu
Koordersiodendron pinnatum, Nauclea orientalis, dan Kleinhovia
hospita.
Kata kunci: Nilai peroksida, aktivitas antioksidan, efek
sitotoksis, ekstrak kulit kayu

Kata kunci: Kayu, Papua, ketahanan, jamur perusak, teras,
gubal
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ABSTRACT
UDC (OSDC) 630*832.284
Adi Santoso, I.M. Sulastiningsih, Gustan Pari, & Jasni (Forest Product
Research and Development Center)
Utilization of Merbau Wood Extract to Bind Laminated Bamboo
Products
J. of Forest Products Research. June. 2016, Vol. 34 No. 2,
pp. 89 - 100

UDC (OSDC) 630*813.6
Gustan Pari, Adi Santoso, & Djeni Hendra (Forest Products Research
and Development Center). Buchari (Department of Chemistry ITB).
Akhirudin Maddu & Mamat Rachmat (Department of Physical IPB).
Muji Harisini & Bunga Ayu Safitri (Department of Chemistry,
UNAIR). Teddi Heriyanto (Department of Electro Politeknik
Bandung). Saptadi Darmawan (R & D of Non Forest Products
Technology Mataram)
Possible Application of Ligno-cellulose Nano Carbon as Biosensor
J. of Forest Products Research. June. 2016, Vol. 34 No. 2,
pp. 111 - 125

The report describes the use of adhesives from merbau wood extracts
which copolymerize with resorcinol and formaldehyde, and tapioca as
extender for bonding combination of three-ply composite board. Result
shows that adhesive can be used for three-ply composite board
manufacturing with combination of bamboo and wood. The quality of the
composite board classified as exterior quality.

Nano carbon from teak lignocellulose after carbonization at
temperature of 400-500oC, continued with activation process at
temperature of 800oC and purification at temperature of 900oC can be
made for biosensor with moleculary imprinted polimer (MIP) system.
Optimized formulation were mixed with 15% MIP, 45% carbon and
40% parafine with nernst factor of 49 mV/decade and limit detection of
1.02x10-6M at pH 4.

Keywords: Adhesive, merbau wood waste extraction, three-ply composite
board

Keywords: Nano carbon, biosensor, ligno-cellulosic, MIP
UDC (OSDC) 630*892.6
Gunawan Pasaribu, Gusmailina & R. Esa Pangersa G (Forest Product
Research and Development Center)
Aromateraphy Candle's and Soap Quality from Dryobalanops
aromatica
J. of Forest Products Research. June. 2016, Vol. 34 No. 2,
pp. 101 - 110

UDC (OSDC) 630*892.83
Ina Winarni & Sri Komarayati (Forest Product Research and
Development Center) T. Beuna Bardant (Chemist Research Center
LIPI)
Enzymatic Bioethanol Production of Oil Palm Trunk Waste (Elaeis
guineensis) Using Surfactant
J. of Forest Products Research. June. 2016, Vol. 34 No. 2, pp. 127 - 135

The objective of this study was to determine the quality of
aromatherapy candles and soaps that produced by the addition of
Dryobalanops aromatica oil. Aromatherapy candles are made in
several formulation variations, and then tested on 30 respondents to know
the preference for candles. The soap is made in different formulations by
adding Dryobalanops aromatica oil at 2, 4 and 6%, then tested the
physico chemical properties. Results revealed that the aromatherapy
candles formulation with the lowest concentration of dryobalanops oil is
the most acceptable formulation that gives a positive effect on many
respondents. Furthermore, the physico-chemical properties of the soap
showed that he value of free fatty acid and saponified lipid levels could meet
the ISO standards. Value of qualitative minerals content is negative. It
was found that borneol compound as the Dryobalanops aromatica
identifier in the form of endo borneol.

Oil palm trunk waste is a lignocellulose potential raw materials for
bioethanol production. The trunk was divided into three parts;
parenchyma (P), vascular bundle (VB) and the mixture of parenchyma
and vascular bundle (PVB). Surfactant was added in the hydrolysis
process. Reducing sugar of all treatments (10 and 15 FPU/g substrate)
before fermentation higher than without surfactant (control). The highest
ethanol content (1.63%) came from parenchyma with 15 FPU/g
substrate of cellulase concentration.
Keywords: Oil palm trunk waste, lignocellulose, hydrolysis, ethanol
content

Keywords: Aromateraphy, Dryobalanops, oil, organoleptic and soap
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Sihati Suprapti, Djarwanto, & Andianto (Forest Products Research
and Development Center)
Decay Resistance of Six Wood Species fr om Papua Against
Destr oying Fungi
J. of Forest Products Research. June. 2016, Vol. 34 No. 2, pp. 147
- 155

137 - 145

The resistance property against eight strains of destroying fungi
of six w ood species namely ketapang w ood (Ter minalia
complanata K. Sch.), pala hutan (Gymnacranthera paniculata
Warb.), bipa (Pter ygota horsﬁeldii (R.Br.) Kosterm.),
kelumpang (Sterculia shillinglawii), mang gis
(Pentaphalangium par viﬂor um) and lancat
(Mastixiodendron pachyclados Melch.), were evaluated using
Kolle-ﬂask methods. Wood samples were prepared from every
species which were then divided into two groups: outer and inner
parts of the log. The results show that M. pachyclados were
resistant (class II), P. horsﬁeldii were moderately resistant (class
III), while four species others were not-resistant (class IV).
According to wood samples parts, the weight loss of the inner part was
lower than that of the outer part logs, then both classiﬁed as not-resistant
wood (class IV). The fungal capability to decay wood from the highest to
the lowest P. sanguineus, Polyporus arcularius, Polyporus sp., T.
palustris, Schizophyllum commune, Lentinus lepideus,
Phlebia brevispora, Chaetomium globosum, respectively
Keywords: Wood, Papua, resistance, destroying fungi, heartwood, sapwood
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ABSTRACT
The report describes the use of adhesive made from merbau wood extract (Intsia Spp.) which is allowed to copolymerize
with resorcinol, formaldehyde under alkaline conditions, and tapioca as an extender. The adhesive was used to manufacture
three-ply composite board consisting of a back and core layers made from sengon (Falcataria mollucana), and jabon
(Anthocephalus chinensis), while the face layer was made either one of three bamboo species, namely, andong
(Gigantochloa pseudoarundinacea), mayan (Gigantochloa robusta Kurz.), and bitung (Dendrocalamus
asper Schult. F.). Result shows that physical-mechanical properties of the composite board with using adhesive by
formula (% of weight ratio) Merbau extract : Resorcinol 50% : Formaldehyde 37% : Extender = 100 : 10 : 10 : 5) were
similar with to those of products made of synthetic phenolic adhesive and classified as an exterior quality type with E0 or
F**** types of low formaldehyde emission.
Keywords: Adhesive, merbau wood waste extraction, three-ply composite board
ABSTRAK
Tulisan ini mengemukakan pemanfaatan perekat yang dibuat dari ekstrak kayu merbau (Intsia spp.)
yang dikopolimerisasi dengan resorsinol, formaldehida dalam kondisi basa, dan tapioka sebagai
ekstendernya. Perekat tersebut digunakan untuk membuat papan komposit tiga lapis yang lapisan
belakang dan inti terdiri dari kayu sengon (Falcataria mollucana), dan jabon (Anthocephalus chinensis),
sementara lapisan mukanya terbuat dari salah satu jenis bambu, yaitu andong (Gigantochloa
pseudoarundinacea), mayan (Gigantochloa robusta Kurz.), dan bitung (Dendrocalamus asper Schult. F.). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa sifat fisis-mekanis papan komposit yang menggunakan perekat dengan
formula (perbandingan % bobot) ekstrak Merbau : Resorsinol 50% : Formaldehida 37% : Ekstender
tapioka = 100 : 10 : 10 : 5) sebanding dengan produk sejenis yang menggunakan perekat fenolik sintetis,
serta tergolong kualitas eksterior dengan emisi formaldehida rendah tergolong tipe E0atau F****.
Kata kunci: Perekat, ekstrak limbah kayu merbau, papan komposit tiga lapis
I. PENDAHULUAN
Senyawa fenolik yang diperoleh dari sumber
daya alam telah digunakan untuk produksi perekat
kayu sejak tahun 1970-an (Tondi & Pizzi, 2009).
Di antara alternatif pengganti senyawa fenolik

dari turunan minyak bumi, adalah tanin
terkondensasi yang diperoleh dari kulit pohon
jenis tertentu, yang merupakan sumber daya
terbarukan (Kim, Lee, & Kim, 2003; Sowunmi,
Ebewele, Conner, & River, 1996). Hasil penelitian
terdahulu menunjukkan bahwa tanin tidak hanya
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bisa digunakan sebagai pengganti untuk fenol
dalam produksi resin fenol-formaldehida (PF),
resorsinol-formaldehida (RF), fenol-resorsinolformaldehida (PRF) tetapi juga untuk pembuatan
tanin-formaldehida tipe interior dan eksterior
guna memproduksi panel kayu seperti papan
partikel dan kayu lapis (Tondi & Pizzi, 2009; Lei,
Pizzi, & Du 2008;. Pichelin, Nakatani, Pizzi,
Wieland, Despres, & Rigolet, 2006; Pizzi, 2006).
Proses ekstraksi tanin dari kulit kayu cukup
sederhana, yakni dengan menggunakan air sebagai
pelarut, dalam suasana basa (karbonat, soda) dan
natrium sulfit atau metabisulfit, pada suhu sekitar
80◦C (Pizzi, 2003). Tanin komersial terutama yang
diperoleh dari mimosa, quebracho dan pinus telah
digunakan untuk perekat kayu (Fradinho Neto,
Evtuguin, Jorge, Irle, Gil, & Pedrosa de Jesus,
2002; Panamgama, 2007; Vazquez, Freire,
Gonzalez, & Antorrena, 2000).
Di Indonesia, berbagai penelitian dalam upaya
memperoleh bahan perekat yang ekonomis dan
ramah lingkungan terus dilakukan, berawal dari
penemuan perekat berbahan dasar alami seperti
tanin dari zat ekstraktif kulit pohon akasia (Acacia
decurrens, A. mangium), bakau dan jenis kulit pohon
lainnya, (Rhizophora spp.) (Brandts, 1953; Santoso,
2011; Santoso, Hadi, & Malik, 2014) sebagai
bahan perekat,memiliki nilai tambah tersendiri
sehingga mendorong dilakukannya penelitian
serupa untuk mendapatkan bahan alternatif
perekat alami. Salah satu jenis kayu yang
berpotensi sebagai bahan perekat alami adalah
merbau (Intsia spp.) (Malik & Santoso 2010;
Santoso & Malik 2011a, 2011b, 2011c).
Tulisan ini mempelajari reformulasi dan uji
coba aplikasi perekat dari limbah kayu merbau
yang mengandung resorsinol alami pada produk
kayu komposit di industri. Tulisan ini juga
mempelajari kualitas fisiko-kimia perekat dari
ekstrak kayu merbau dan kualitas produk laminasi
yang menggunakan perekat dari ekstrak kayu
merbau tersebut.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan dan Alat
Bahan utama yang digunakan untuk perekat
adalah limbah kayu merbau (Intsia spp.). berupa
serbuk kayu gergajian. Bahan untuk produk
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komposit terdiri atas 3 (tiga) jenis bambu yaitu
andong (Gigantochloa pseudoarundinacea), mayan
( Gigantochloa robusta Kurz . ), dan bitung
(Dendrocalamus asper Schult. F.), dan 2 jenis kayu
yakni jabon (Anthocephalus chinensis), dan sengon
(Falcataria mollucana).
Penelitian ini menggunakan bahan kimia dalam
bentuk formulasi atau perekat, antara lain
resorsinol teknis dan NaOH 50% untuk katalis
dan pengatur pH serta formaldehida sebagai
crosslinker, dan aquades sebagai pelarut. Di
samping itu juga digunakan bahan pembantu
seperti tepung tapioka sebagai ekstender, kertas
saring, pH universal, kertas label, dan air. Peralatan lain yang digunakan dalam proses ekstraksi:
penangas air, beaker glass, gelas ukur, stopwatch,
timbangan, viskometer Ostwald, oven, saringan
40 mesh, cawan petri, dan kamera.
Peralatan utama yang diperlukan dalam
penelitian uji coba aplikasi perekat adalah mesinmesin untuk pengerjaan bambu dan/atau kayu
seperti mesin serut atau moulder, mesin kempa
dan/atau laminasi, serta mesin uji universal.
B. Metode Penelitian
1. Pembuatan formulasi perekat
Pembuatan perekat hayati ini terdiri atas
serangkaian kegiatan mulai dari ekstraksi limbah
kayu merbau hingga pembuatan perekat dengan
komposisi tertentu dari komponen penyusunnya.
Ekstraksi dilakukan dengan alat ekstraktor di
mana limbah kayu merbau berupa serbuk
diekstrak dengan cara mencampurkannya dengan
air dengan perbandingan 1 : 3 (b/b) dan
dipanaskan pada suhu 80 oC selama 3 jam. Ekstrak
yang diperoleh dipisahkan dari serbuknya melalui
penyaringan. Ekstraksi diulang sekali lagi dengan
perbandingan yang sama.
Pembuatan perekat dilakukan dengan
mereaksikan ekstrak merbau (M) dengan
formaldehida 37% (F), dan ekstender berupa
tepung tapioka (E), serta larutan resorsinol teknis
50% (R). Penambahan larutan resorsinol dalam
formulasi ini dimaksudkan sebagai “aktivator”
resorsinol yang ada dalam ekstrak merbau
sekaligus sebagai 'catching agent' dari formaldehida
bebas. Formulasi yang disempurnakan ini terdiri
atas enam taraf kombinasi, yaitu nisbah % bobot
antara M : F: E = 100 : 10 : 5, dengan penambahan
R masing-masing: 0, 5, 10, 15, 20, dan 25%.
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2. Sifat fisiko-kimia perekat
Hasil dari setiap formulasi tersebut diuji sifat
fisiko-kimianya dengan pembanding perekat
p h e n o l - r e s o r s i n o l - fo r m a d e h i d a ( PR F )
(Akzonobel, 2001). Pengujian mencakup
penentuan viskositas, densitas, visual, benda
asing, pH, kadar padatan dan kadar formaldehida
bebas mengacu pada SNI 06-4567 (1998).
3. Pembuatan produk kayu komposit
Penelitian dilakukan pada pembuatan kayu
komposit berupa papan bambu lamina berinti
bilah bambu dan/atau berinti bilah kayu. Masingmasing penyusun panel lamina diusahakan
dimensi dan kehalusan permukaannya sama
(homogen) dan telah dikeringkan hingga kadar
airnya berkisar antara 8-12 %.
Bahan baku berupa bilah bambu dan/atau
kayu yang telah disiapkan kemudian dibersihkan
dan dilaburi perekat dan dibuat panel lamina.
Kemudian ramuan perekat dilaburkan pada salah
satu sisi komponen panel dengan bobot labur
maksimum 170 g/m2. Setelah pelaburan merata,
komponen panel direkatkan satu dengan yang
lainnya dilanjutkan dengan kempa dingin
bertekanan 10 kg/cm2 selama 3 jam. Selanjutnya
panel dikondisikan dengan mendiamkannya pada
suhu ruang (±27ºC) selama satu minggu sebelum
dibuat contoh uji untuk pengujian kualitasnya.
4. Evaluasi produk laminasi bambu
Pengujian produk panel lamina terdiri atas
kadar air, kerapatan, emisi formaldehida,
keteguhan geser tekan, keteguhan patah (MOR),
dan keteguhan lentur (MOE) serta delaminasi
untuk tipe eksterior I, masing-masing dengan
mengacu pada standar Jepang untuk balok
laminasi (JAS, 2003), dan untuk emisi
formaldehida menggunakan metode acetyl
acetone (Nash reagent) pada panjang gelombang
412 nm (Roffael , 1993). Penelitian ini
menggunakan rancangan acak lengkap dengan
percobaan faktorial 2 faktor, yaitu faktor A untuk
jenis bambu dan faktor B produk lamina yang
dihasilkan. Faktor A terdiri atas 3 taraf: andong
( G iganto c hl o a p se udo ar undi nac ea ) , m ay an
( Gigantochloa robusta Kurz . ), dan bitung
(Dendrocalamus asper Schult. F.). Untuk faktor B
adalah jenis produk terdiri atas 4 taraf: produk
lamina bambu, dan 3 campuran jenis bahan baku
dengan berbagai orientasi penyusunan lamina.
Jenis kayu yang digunakan adalah jabon

(Anthocephalus chinensis), sengon ( Falcataria
mollucana), dan bambu. Orientasi lamina yang
dibuat terdiri atas bilah sejajar arah serat
(selanjutnya disebut produk lamina) maupun
tegak lurus arah serat menyerupai susunan pada
produk, Cross Laminated Timber (CLT). Setiap
perlakuan dibuat 3x ulangan. Pengujian sifat fisismekanis dan emisi formaldehida contoh produk
dilakukan di Laboratorium Produk MajemukPusat Litbang Hasil Hutan, Bogor.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Evaluasi Perekat dari Ekstrak Kayu
Merbau
Karakteristik perekat hasil formulasi dari
ekstrak merbau dengan nisbah % bobot antara M :
F : E = 100 : 10 : 5, dengan penambahan larutan R
50% masing-masing: 0, 5, 10, 15, 20, dan 25 %
disajikan pada Tabel 1.
Secara visual, resin hasil kopolimerisasi ekstrak
cair kayu merbau dengan resorsinol dan
formaldehida dalam berbagai komposisi, yang
selanjutnya disebut resin MFE+R50, menyerupai
resin fenol resorsinol formaldehida. Resin
MFE+R50 yang diperoleh berupa cairan berwarna
cokelat kehitaman dan berbau khas fenol. Ada
kec e nder u ng an b ahwa se mak in tin g gi
penambahan larutan resorsinol teknis 50%,
kadar resin padat (solid content) MFE semakin
meningkat mengikuti persamaan regresi kuadratik
(Gambar 1). Fenomena serupa terjadi pada aspek
kekentalan (Gambar 2), dan bobot jenisnya
(Gambar 3).
Meningkatnya kadar resin padat (solid content),
menurunnya waktu tergelatin dan kadar
formaldehida bebas perekat, masing-masing
seiring dengan meningkatnya pemakaian larutan
resorsinol 50% (Gambar 1, 4, dan 5), mengindikasikan bahwa penambahan resorsinol tersebut semakin menambah sempurnanya reaksi
kopolimerisasi (Santoso, Hadi, & Malik, 2014),
sehingga molekul-molekul yang terkandung
dalam resin makin meningkat. Dengan demikian
diharapkan akan semakin banyak molekulmolekul perekat yang akan bereaksi dengan kayu
ketika berlangsung proses perekatan, sehingga
tercipta keteguhan rekat yang lebih baik. Menurut
Vick (1999), ikatan rekat maksimum dapat
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Tabel 1. Pengaruh penambahan larutan resorsinol 50% terhadap sifat fisiko-kimia perekat ekstrak kayu
+R50
merbau (MFE )
+R50
Table 1. Effect of 50% resorcinol addition on physical-chemical properties of merbau adhesive (MFE )
No.

Kadar resorsinol (Resorcinol content), %

Sifat (Properties)
0

1.

5

10

15

20

PRF
25
Cair,
Merahcokelat,
Fenol

Kenampakan
(Bentuk, Warna
& Bau)

+

+

+

+

+

+

2.

Kekentalan,
poise

3,2

3,7

4,6

5,5

6,0

6,6

3,4

3.

Kemasaman
(pH)

11

11

11

11

11

11

8

4.

Bobot jenis

1,11

1,13

1,14

1,14

1,15

1,15

1,15

5.

Solid content, %

16,4

17,7

18,5

18,8

21,6

24,3

57,0

6.

Waktu
tergelatin, menit

97

94

90

86

83

80

85

7.

Formaldehida
bebas,%

0,51

0,37

0,37

0,36

0,21

0,05

0,04

8.

Keteguhan
rekat, kg/cm2

10,2

15,8

44,7

33,9

30,3

16,2

48,6

Keterangan (Remarks): (+) = sesuai rujukan standar (meet the standard); PRF = fenol resorsinol formaldehida (phenol resorcinol
formaldehyde)

Resorsinol (Resorcinol) (%)

Gambar 1. Pengaruh penambahan larutan resorsinol 50% terhadap solid content perekat
Figure 1. Effect of 50% resorcinol addition on glue's solid content
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resorsinol (resorcinol) %

Gambar 2. Pengaruh penambahan larutan resorsinol 50% terhadap kekentalan perekat
Figure 2. Effect of 50% resorcinol addition on glue's viscosity

resorsinol (resorcinol) %

Gambar 3. Pengaruh penambahan larutan resorsinol 50% terhadap bobot jenis perekat
Figure 3. Effect of 50% resorcinol addition on glue's spesific gravity

tercapai jika perekat membasahi semua
permukaan adheren sehingga terjadi kontak
antara molekul perekat dan molekul kayu, dengan
demikian daya tarik intermolekul antara kayu
dengan perekat dapat berikatan lebih sempurna.
Dengan demikian peningkatan kadar resin padat
cenderung meningkatkan kualitas perekatan.
Waktu tergelatin mewakili pot life perekat.
Perekat ekstrak kayu merbau yang dibuat memiliki
waktu tergelatin lebih panjang (90 menit) daripada
perekat PRF (85 menit) yang digunakan sebagai
pembanding. Hal ini mengisyaratkan bahwa
resorsinol tercangkok pada resorsinol isolat dari
ekstrak cair kayu merbau pada kondisi basa
sehingga terbentuk rantai cabang. Dengan
demikian pot life perekat ekstrak kayu merbau
menjadi lebih lama daripada PRF. Menurut Pizzi

(1994), kondisi seperti tersebut di atas bisa
diterima untuk keperluan industri, karena
melebihi nilai minimum pot life yang dianjurkan
(88 menit).
Kekentalan perekat ekstrak kayu merbau
dibuat relatif tidak terpengaruh dengan
penambahan larutan resorsinol teknis, dan
diupayakan lebih encer daripada perekat PRF,
dengan tujuan agar memiliki pot life lebih lama,
oleh karenanya parameter ini bukan merupakan
besaran yang diukur melainkan target akhir reaksi.
Perekat ekstrak kayu merbau relatif lebih kental
(4,6 poise) daripada perekat PRF (3,4 poise).
Kondisi seperti tersebut di atas menguntungkan,
karena menurut Maloney (1977), resin yang
berkadar padat tinggi dengan viskositas sesuai
akan membuatnya mampu menembus pori kayu
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resorsinol (resorcinol) %

Gambar 4. Pengaruh penambahan larutan resorsinol 50% terhadap kadar formaldehida bebas
perekat
Figure 4. Effect of 50% resorcinol addition on glue's free formaldehyde

resorsinol (resorcinol) %

Gambar 5. Pengaruh penambahan larutan resorsinol 50% terhadap waktu tergelatin perekat
Figure 5. Effect of 50% resorcinol addition on glue's gelatinous time
dengan baik dan membentuk ikatan yang
optimum, sehingga dihasilkan daya rekat yang
memuaskan. Fakta di lapangan seringkali
menunjukkan bahwa perekat yang viskositasnya
tinggi, pot life-nya lebih singkat, dan akan lebih
cepat mengeras daripada yang encer, sehingga
kualitas perekatannya relatif rendah.
Seperti halnya kekentalan, pH resin juga
merupakan target akhir reaksi kondensasi, yang
sengaja dikondisikan basa (pH>7) dengan tujuan
memperlambat reaksi pembentukan ikatan
hidrogen, sehingga resin cair stabil dalam waktu
relatif lama sewaktu penyimpanan (pot life).
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Seluruh nilai pH pada hasil penelitian MFE
menunjukkan pH sebesar 11, dan untuk PRF
adalah 8. Bobot jenis resin cenderung meningkat
dengan bertambahnya mol resorsinol, yang
menurut Cowd (1991) peningkatan massa jenis
tersebut salah satu indikasi meningkatnya
kekristalan resin akibat reaksi kopolimerisasi.
Kadar formaldehida bebas menggambarkan
adanya kelebihan formaldehida yang tidak
bereaksi dalam pembentukan suatu polimer (SNI
06-4567, 1998). Penetapan ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui jumlah kelebihan
formaldehida yang tidak bereaksi dalam
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resorsinol (resorcinol) %

Gambar 6. Pengaruh penambahan larutan resorsinol 50% terhadap keteguhan rekat produk
lamina
Figure 6. Effect of 50% resorcinol addition on laminated product's bonding strength
pembentukan resin MFE, dan tingkat emisi yang
kemungkinan terjadi sebagai akibat formaldehida
yang dilepaskan. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa formaldehida bebas yang terjadi dalam
reaksi kondensasi MFE pada berbagai komposisi
(Tabel 1), lebih tinggi daripada perekat PRF. Nilai
formaldehida perekat PRF adalah 0,04%
sedangkan hasil ekstraksi perekat merbau (MFE)
0,37%. Nilai ini masih dalam batas aman karena
kurang dari 3% seperti yang disyaratkan bagi
perekat yang mengandung formaldehida (SNI 064567, 1998). Ada kecenderungan bahwa dengan
m e n i n g ka t n y a r e so r s i n o l t e k n i s y a n g
ditambahkan, kadar formaldehida bebas resin
MFE semakin berkurang, hal ini mengindikasikan
bahwa reaksi berjalan semakin baik, dan
penambahan larutan resorsinol 50% sampai
sebanyak 25% memenuhi untuk tercapainya
reaksi secara maksimal sebesar 0,05%.
Aplikasi resin tersebut pada produk komposit
lamina bambu betung memperlihatkan nilai
keteguhan rekat yang meningkat sampai batas
tertentu penambahan larutan resorsinol 50%.
Hasil uji dalam kondisi kering udara pada
keteguhan geser tekan yang menggambarkan uji
keteguhan rekat produk lamina berbahan baku
bambu betung menunjukkan bahwa formula resin
EMF yang menggunakan larutan resorsinol 50%
sebanyak 10% menghasilkan nilai tertinggi
sebesar 44,7 kg/cm2 seperti disajikan pada Tabel
1. Dengan demikian formula terbaik adalah pada
nisbah % bobot antara M : F : E = 100 : 10 : 5,
dengan penambahan larutan resorsinol 50%

(MFE+R50)) sebanyak 10 %. Berdasarkan hasil di
atas, selanjutnya formula terbaik tersebut diujicobakan pada pembuatan produk komposit sesuai
kondisi di industri.
B. Evaluasi Perekat pada Produk Laminasi
Bambu
Kualitas perekatan hasil uji coba aplikasi
perekat (MFE+R50)) di industri bambu komposit
disajikan pada Tabel 2.
Produk yang dibuat di industri adalah dalam
bentuk panel komposit lamina tiga lapis
berukuran 4 m x 60 cm x 3 cm, dikelompokkan
berdasarkan jenis bahan baku serta arah susunan
core (sejajar atau tegak lurus) terhadap lapisan
muka (face), dan lapisan belakangnya (back).
Aplikasi kopolimer ekstrak cair limbah kayu
merbau pada produk yang menggunakan jenis
bahan baku yang homogen (bambu) dengan
susunan bilah searah maupun sejajar serat
menghasilkan kerapatan panel (panel density) yang
tidak berbeda nyata (Lamina Andong (AAA)
maupun CLT nya (AAcA): 0,7 g/cm3, sementara
produk yang sama dari jenis mayan maupun
bitung: 0,9 g/cm3). Penggunaan kayu berkerapatan rendah (sengon atau jabon) sebagai core
pada produk lamina cenderung menurunkan
kerapatan produk yang bersangkutan (Tabel 2).
Akan tetapi perubahan kerapatan panel ini tidak
mempengaruhi nilai kadar air produk, yang secara
keseluruhan memenuhi persyaratan karena
nilainya < 15% (JAS, 2003).
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Tabel 2. Kualitas papan komposit*) dengan perekat ekstrak merbau
Table 2. Quality of composite board*) with merbau extract adhesive
Parameter Uji (Tested parameter)
Jenis
bambu
(Bamboo
type)

Andong

Bitung

Mayan

Jenis
produk
(Product
type)

AAA
AAcA
AAcS
AJcS
BBB
BBcB
BBcS
BJcS
MMM
MMcM
MMcS
MJcS

Kadar Air
(Moisture
content) (%)

Kerapatan
(Density)
(g/cm3)

11,34 a
11,18 bc
11,15 c
10,35 h
11,18 bc
10,15 i
10,55 f
11,21 b
11,06 d
10,67 e
10,45 g
11,35 a

0,71 c
0,72 c
0,68 d
0,67 d
0,89 ab
0,90 a
0,89 ab
0,89 ab
0,89 ab
0,90 a
0,90 a
0,88 b

Keteguhan Rekat (Bonding
strenght)
(kg/cm2)
Kering
(Dry)

Basah (Wet)

21,46 f
45,73 a
38,76 b
33,70 cd
24,85 e
26,41 e
33,47 cd
35,51 c
33,52 cd
31,40 d
33,90 cd
40,41 b

11,87 h
12,33 g
24,82 a
23,47 b
14,35 e
11,14 i
12,64 g
12,31 g
16,74 d
18,67 c
11,68 h
13,58 f

MOR
(kg/cm2)

480,06 b
195,33 h
202,16 hi
186,83 i
428,97 c
257,79 d
245,39de
215,93 g
537,36 a
420,73 c
236,53 ef
225,06 fg

MOE
(kg/cm2)

105.133 c
49.220 i
42.660 l
45.377 k
134.390 a
46.710 j
87.350 e
79.690 f
112.313 b
68.637 h
73.403 g
94.227 d

Emisi
Formaldehida
(Formaldehy
de emission)
(mg/L)

0,17 a
0,12 b
0,11 b
0,16 a
0,16 a
0,17 a
0,12 b
0,10 bc
0,11 b
0,10 bc
0,06 d
0,07 cd

Keterangan (Remarks) : *) = rata-rata dari 3x ulangan (means of 3 replicates), A = andong, B = bitung, M = mayan, J = jabon,
S = sengon, c = inti tegak lurus arah serat (core layer was perpendicular to grain), Huruf yang sama dalam kolom
(Values followed by the same latter) = tidak berbeda nyata (not significantly different). MOR = keteguhan patah (modulus
of rupture); MOE = keteguhan lentur (modulus of elasticity).

Produk yang menggunakan bahan baku
homogen yang diuji dalam kondisi kering dengan
core sejajar arah serat memiliki keteguhan rekat
yang berbeda nyata lebih kecil (Andong
(AAA) = 21,46 kg/cm2, bitung (BBB) = 24,85
kg/cm2, dan mayan (MMM) = 35,51 kg/cm2)
dibanding produk yang core-nya tegak lurus arah
serat (Andong (AAcA) = 45,73 kg/cm2, dan
bitung (BBcB)= 26,41 kg/cm2, kecuali mayan
(MMcM) = 31,40 kg/cm2 yang tidak berbeda
nyata). Fenomena serupa terlihat pula bila
dibandingkan dengan produk yang berbahan
baku heterogen (andong-sengon-andong
(AAcS) = 38,76 kg/cm2, andong-jabon-sengon
(AJcS) = 33,70 kg/cm2, bitung-sengon-bitung
(BBcS) = 33,47 kg/cm2, bitung-jabon-sengon
(BJcS) = 35,51 kg/cm2, mayan-sengon-mayan
(MMcS) = 33,90 kg/cm2 dan mayan-jabonsengon (MJcS)= 40,41 kg/cm2) (Tabel 2), hal ini
berkaitan dengan kerapatan produk yang
bersangkutan.
Produk yang kerapatan panelnya rendah
(kombinasi dengan jenis kayu sengon maupun
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jabon cenderung menghasilkan keteguhan rekat
yang lebih tinggi hal ini kemungkinan karena
kombinasi dengan jenis kayu berkerapatan rendah
diduga mengakibatkan perekat lebih banyak
berpenetrasi dan membentuk rantai ikatan yang
lebih kuat dibanding dengan produk yang
berkerapatan lebih tinggi. Pola serupa sebagian
besar berlaku pula pada keteguhan rekat produk
yang sama yang diuji dalam keadaan basah, namun
nilainya secara keseluruhan lebih kecil (andongsengon-andong (AAcS) = 24,82 kg/cm2, andongjabon-sengon (AJcS) = 23,47 kg/cm2, bitungsengon-bitung (BBcS) = 12,64 kg/cm2, bitungjabon-sengon (BJcS) = 12,31 kg/cm2, mayansengon-mayan (MMcS) = 11,68 kg/cm2 dan
mayan-jabon-sengon (MJcS) = 13,58 kg/cm2)
dibandingkan dengan hasil uji dalam kondisi
kering, hal ini dikarenakan dalam kondisi basah
bahan baku (bambu maupun kayu) menyerap air
dan perlakuan panas mengakibatkan perubahan
dimensi pada bilah komponen penyusun tersebut
sehingga ikatan perekat dengan bahan yang
direkat menjadi lebih lemah.
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Secara statistik, faktor jenis bambu (A) dan
jenis produk (B) yang dihasilkan serta interaksi
kedua faktor (AB) masing-masing berpengaruh
sangat nyata terhadap keteguhan rekat, baik yang
diuji dalam kondisi kering maupun basah.
Berdasarkan uji beda (Tabel 2), diketahui bahwa
nilai keteguhan rekat produk (uji kering) yang facenya dari bambu mayan dengan core silang jabon
dan back-nya sengon (MJcS) adalah yang tertinggi
(40,41 kg/cm2), yang tidak berbeda nyata dengan
produk serupa yang face dan core silangnya dari
bambu andong namun back-nya dari kayu sengon
(AAcS) (38,76 kg/cm2), sementara yang paling
rendah diperoleh pada produk lamina dengan
arah serat sejajar dan seluruh komponen
penyusunnya dari jenis bambu bitung (BBB)
(24,85 kg/cm2). Pada kondisi uji basah, nilai
keteguhan rekat tertinggi dicapai oleh produk
yang face dan core silangnya dari bambu andong
tapi back-nya dari kayu sengon (AAcS) (24,82
kg/cm2), sementara yang terendah diperoleh pada
produk yang face-nya dari bambu bitung dengan
core silang jabon dan back-nya sengon (BJcS)
(12,31 kg/cm2).
BBila dibandingkan dengan hasil penelitian
terdahulu dengan produk balok CLT 3 lapis pada
jenis kayu campuran kecapi dan sengon yang
menggunakan perekat komersial isosianat (P.I.
Bond), nilai keteguhan rekat hasil uji coba ini lebih
besar (keteguhan rekat uji kering: 18,99 kg/cm2)
(Muthmainnah, 2011). Sementara bila dibandingkan dengan hasil penelitian produk sejenis
berkerapatan sedang (sungkai, mangium, karet,
dan mahoni) yang menghasilkan keteguhan rekat
rataan: 20,92 kg/cm2 (uji basah), dan 44,09
kg/cm2 (uji kering), nilai keteguhan rekat produk
kayu komposit ini relatif lebih rendah, demikian
pula bila dibandingkan dengan produk
berkerapatan tinggi (kempas dan merbau) yang
menghasilkan keteguhan rekat rataan: 20,57
kg/cm2 (uji basah) dan 36,24 kg/cm2 (uji kering)
(Santoso et al., 2014). Hasil penelitian lain untuk
produk sejenis yang berkerapatan sedang 14,40
kg/cm2 (uji basah) – 67,79 kg/cm2 (uji kering), dan
produk berkerapatan tinggi: 17,84 kg/cm2 (uji
basah) – 77,15 kg/cm2 (uji kering) (Santoso, 2011).
Nilai keteguhan patah Modulus of Rupture
(MOR) produk perekatan ini berkisar 186,83 537,36 kg/cm2 (Tabel 2), di mana nilai tertinggi
rata-rata diperoleh dari produk lamina yang bahan
bakunya homogen bambu yaitu AAA, BBB,

MMM, sementara produk yang berbahan baku
heterogen karena menggunakan jenis kayu
berkerapatan rendah MOR nya lebih rendah.
Secara statistik, faktor jenis bambu (A) dan
jenis produk (B) yang dihasilkan serta interaksi
kedua faktor (AB) masing-masing berpengaruh
sangat nyata terhadap keteguhan patah . Hasil uji
beda (Tabel 2), menunjukkan produk yang
komponen penyusunnya menggunakan jenis kayu
berkerapatan rendah dengan face-nya dari jenis
bambu yang sama, nilai MOR-nya cenderung
tidak berbeda nyata. Produk ini relatif sebanding
deng an flooring composite yang face -nya
menggunakan jenis kayu mangium, core-nya kayu
karet dan back-nya kayu sengon (179,09 kg/cm2)
yang diproduksi di Semarang-Jawa Tengah
dengan perekat sejenis (Santoso, Hadi, & Malik,
2012), demikian pula bila dibandingkan dengan
hasil penelitian Supartini (2012) pada produk
CLT 3 lapis berperekat isosianat, dengan jenis
kayu campuran manii (Maesopsis eminii), jabon
(Anthocephalus cadamba) dan mangium (MOR
rataan 456 kg/cm2).
Nilai keteguhan lentur (MOE) produk
penelitian ini berkisar 42.660 - 134.390 kg/cm2
(Tabel 2). Faktor jenis bambu (A) dan jenis
produk (B) yang dihasilkan serta interaksi kedua
faktor (AB) masing-masing berpengaruh sangat
nyata terhadap keteguhan lentur. Nilai MOE
te r ting g i diper ole h dari produk yang
menggunakan bahan baku homogen (bambu),
sementara produk yang berbahan baku heterogen
karena menggunakan jenis kayu berkerapatan
rendah MOE-nya lebih rendah. Hasil uji beda
(Tabel 2) menunjukkan nilai MOE produk ini
sangat nyata dipengaruhi oleh jenis dan arah
serat komponen penyusunnya (sejajar atau tegak
lurus).
Produk di atas relatif lebih baik bila dibandingkan dengan hasil penelitian Santoso et al.
(2014) yang menggunakan perekat sejenis pada
produk berupa CLT 5 lapis dari empat jenis
kayu, yaitu: pangsor, mindi, pinus, dan mangium
(MOE: 20.843 – 54.233 kg/cm2), demikian pula
bila dibandingkan dengan hasil penelitian
Supartini (2012), berupa produk CLT 3 lapis
berperekat isosianat dari jenis kayu campuran
manii, jabon dan mangium (MOE rataan 61.490
kg/cm2), dan produk CLT 5 lapis dari jenis kayu
yang sama dengan kombinasi penyusunannya
terdiri atas 2 lapisan sejajar bagian luar, 2 lapisan
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silang dan 1 lapisan sejajar bagian dalam (MOE:
49.000 – 74.000 kg/cm2).
Emisi formaldehida pada produk uji coba ini
rata-rata berkisar antara 0,06 - 0,17 mg/l yang
berarti tergolong pada klasifikasi produk paling
rendah emisi (F****). Secara statistik, faktor jenis
bambu (A) dan jenis produk (B) yang dihasilkan
serta interaksi kedua faktor (AB) masing-masing
berpengaruh sangat nyata terhadap emisi
formaldehida. Hasil uji beda (Tabel 2)
menunjukkan emisi formaldehida dari produk
yang core- nya meng gunakan jenis kayu
berkerapatan rendah dengan arah serat tegak lurus
dengan face dan back-nya tidak berbeda nyata
dengan produk sejenis dengan jenis bambu yang
berbeda (0,10 – 0,12 mg/l), sementara produk
yang terbuat dari komponen penyusunnya yang
sama tetapi berlainan jenis menghasilkan emisi
formaldehida yang berbeda dan lebih tinggi
dibanding produk sejenis yang komponen
penyusunnya heterogen (0,12 – 0,17 mg/l),
kecuali pada panel komposit mayan.
Berdasarkan hasil uji diketahui bahwa produk
yang paling rendah emisi formaldehidanya adalah
panel komposit yang komponen penyusun-nya
terdiri atas bambu mayan dengan core silang dari
kayu jabon dan back-nya dari jenis kayu sengon
(0,06 mg/l).
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ABSTRACT
The objective of this study was to determine the quality of aromatherapy candles and soaps that produced by the
addition of Dryobalanops aromatica oil. Aromatherapy candles are made in several formulation variations, and then
tested on 30 respondents to know the preference for candles. Parameters measured are prefereed for before candle burned,
after burned and the perceived effects of aromatherapy. The soap is made in different formulations by adding
Dryobalanops aromatica oil at 2, 4 and 6%, then tested the physico chemical properties. Results show that there are
significant differences of respondent preference between formulations before the candle is burned and formula with the lowest
concentration of dryobalanop oil was most preferred. It does not indicate any preference difference between formulations
after the candle is burned. However, the trend indicated that candle with medium oil concentration is more accepted. There
were no significant differences in aromatherapical effects on various formulas. Aromatherapy candles formulation with the
lowest concentration of dryobalanops oil is the most acceptable formulation that gives a positive effect on many respondents.
Furthermore, the physico-chemical properties of the soap showed that water content and amount of fatty acids are below the
standard limit, but the value of free fatty acid and saponified lipid levels could meet the ISO standards. Value of
qualitative minerals content is negative. It was found that borneol compound as the Dryobalanops aromatica identifier
in the form of endo borneol. The other encountered chemical compounds are caryophylene, alpha pinene, alpha humulene,
alpha terpineol and dl-Limonene.
Keywords: Aromateraphy, dryobalanops, oil, organoleptic, soap
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas lilin aromaterapi dan sabun yang dihasilkan
dengan penambahan minyak Dryobalanops aromatica. Lilin aromaterapi dibuat dengan berbagai
formulasi, kemudian diujikan kepada 30 responden untuk mengetahui kesukaan terhadap lilin.
Parameter yang diukur antara lain kesukaan terhadap lilin sebelum dibakar, setelah dibakar, dan efek
aromaterapi yang dirasakan. Sabun dibuat dengan berbagai formulasi dengan menambahkan minyak
Dryobalanops aromatica pada 2, 4, dan 6%, kemudian diuji sifat fisiko kimianya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata tentang kesukaan sebelum lilin dibakar antar
formulasi yang dibuat dan formula dengan konsentrasi minyak Dryobalanops paling rendah yang paling
disukai. Tidak terlihat perbedaan yang nyata antar formulasi yang dibuat pada penilaian lilin setelah
dibakar. Akan tetapi terlihat kecenderungan bahwa lilin dengan tingkat konsentrasi minyak
Dryobalanops sedang lebih disukai. Tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap tingkat efek
aromaterapi pada formula yang dibuat. Formulasi lilin aromaterapi dengan konsentrasi minyak
Dryobalanops paling rendah merupakan formulasi yang memberi efek positif pada responden. Sifat
fisiko-kimia sabun menunjukkan bahwa kadar air dan jumlah asam lemak masih dibawah standar, akan
tetapi nilai kadar asam lemak bebas dan kadar lemak tak tersabunkan sudah memenuhi standar SNI.
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Kandungan kualitatif mineral bernilai negatif. Ditemukan senyawa borneol sebagai senyawa penciri dari
Dryobalanops aromatica dalam bentuk endo borneol. Senyawa lainnya seperti caryophylene, alpha pinena,
alpha humulena, alpha terpineol dan delta limonena.
Kata kunci: Aromaterapi, dryobalanops, minyak, organoleptik, sabun
I. PENDAHULUAN
Dryobalanops aromatica Gaertn. merupakan jenis
pohon yang ter masuk ke dalam suku
Dipterocarpaceae. Penyebarannya mulai dari
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan
seluruh Kalimantan. Di dalam dunia perdagangan, jenis ini dikenal sebagai kayu kapur atau
kamper (Heyne, 1987). Kayu kapur termasuk
golongan dengan kualitas baik yang ditunjukkan
dengan kelas kuat I-II dan kelas awet II-III
(Martawijaya, Kartasudjana, Kadir & Prawira,
2005). Selain memiliki kayu dengan kualitas baik,
pohon ini juga menghasilkan produk hasil hutan
bukan kayu (HHBK) bernilai tinggi seperti
minyak dan kristal. Secara tradisional, masyarakat
di Aceh sudah memanfaatkan minyak kapur ini
untuk berbagai penyakit ringan dan obat gosok
(Pasaribu, Gusmailina, Komarayati, Fa, &
Zulnely, 2012).
Pada abad ke-14 dilaporkan bahwa minyak/
kristal kapur dipakai untuk bahan pewangi.
Sebagai rempah dasar, kapur dipakai untuk
campuran pewangi. Di antara jenis campuran
wangi-wangian yang mengandung kapur, nadd,
dan sukk merupakan yang terpenting. Nadd
merupakan cara-cara membuat campuran wewangian, sementara sukk merupakan campuran
wewangian berbahan dasar kapur (Ibn Masawayh
dalam Guillot, 2002).
Pemanfaatan produk turunan minyak kamper
belum banyak dilakukan di Indonesia, padahal
pengembangan produk berbahan minyak kamper
akan mampu meningkatkan nilai tambah. Bahan
aktif utama minyak kamper berupa borneol
(Roland, Keith, & Jimenes, 1995). mempunyai
nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sangat
dibutuhkan dalam pengembangan produk
kosmetika dan obat. Borneol banyak dicari,
terutama yang berasal dari pohon dryobalanops,
karena manfaatnya sebagai bio-medicine untuk
mencegah pengentalan dan pembekuan darah
(Duke, 2005).
Dryobalanops aromatica dalam pengobatan
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tradisional Cina merupakan salah satu minyak
esensial yang digunakan baik secara tunggal
maupun bersama-sama dengan minyak esensial
lainya yang penting dalam efek fisiologis manusia
(Koo, Lee, Ha, & Lee, 2004). Selanjutnya,
Pasaribu, Gusmailina, Komarayati, Zulnely dan
Dahlan (2014) menyatakan bahwa minyak dan
kristal memiliki aktivitas antibakteri terhadap
Staphy-lococcus aureus dan Candida albicans yang
sangat baik. Nilai MIC berturut turut mencapai
13,5 mm dan 32, 5 mm. Hasil ini menggambarkan
bahwa minyak dapat menggantikan peran kloramfenikol sebagai antiseptik pada produk sabun.
Tulisan ini mempelajari kualitas lilin aromaterapi
dan sabun yang dihasilkan dengan penambahan
minyak Dryobalanops aromatica.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada penelitian ini
adalah minyak jenis Dryobalanops aromatica
Gaertn., pewarna hijau dan merah, pewangi,
akuades, H2SO4 20%, indikator jingga metil 1% ,
etanol 96 %, indikator fenolftalein, KOH 0,1N
dan 0,5N; HCl 10%, 0,1N dan 0,5 N; serta
akuades. Peralatan-peralatan yang digunakan
untuk melakukan kegiatan ini antara lain meliputi:
erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, buret, kompor
gas, spatula, ekstraktor, magnetic stirrer, penyaring,
timbangan, termometer, stopwatch, dan GCMS.
B. Metode
1. Formulasi lilin aromaterapi
Lilin aromaterapi dibuat sesuai standar formula
pembuatan lilin aromaterapi yang sudah baku.
Dalam pembuatan lilin aromaterapi biasanya
penambahan minyak atsiri berkisar 4%
(Oppenheimer, 2001). Formulasinya terdiri dari
parafin, stearin, odoran, pewarna, minyak
d ryobalanops , dan minyak nilam. Variasi
penambahan minyak dryobalanops (2%, 4%, dan
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Tabel 1. Formulasi lilin aromaterapi
Table 1. Aromatheraphy candle formulation
No
1.
2.
3.

Formula
Parafin (71%)+Stearin (24%)+odoran (2%)+Dryobalanops (2%)+nilam (1%)
Parafin (70%)+Stearin (23%)+odoran (2%)+Dryobalanops (4%)+nilam (1%)
Parafin (79%)+Stearin (22%)+odoran (2%)+Dryobalanops (6%)+nilam (1%)

Tabel 2. Formulasi sabun
Table 2. Soap formulation
No
1.
2.
3.

Formula
Based sabun (98%)+odoran (1%)+Dryobalanops (1%)
Based sabun (97%)+odoran (1%)+Dryobalanops (2%)
Based sabun (96%)+odoran (1%)+Dryobalanops (3%)

6%) dalam formulasi tersebut (Tabel 1).
Persentase minyak dryobalanops, odoran, dan
minyak nilam adalah berdasarkan volume
berbanding berat (v/w) bahan lilin (parafin dan
stearin).
2. Pembuatan sabun
Pembuatan sabun mengikuti standar pembuatan sabun pada umumnya (Wolf, Wolf, Tuzun,
& Tuzun, 2001) dengan variasi penambahan
minyak dryobalanops (Tabel 2). Bahan dasar
pembuatannya adalah based sabun, odorant,
pewarna dan minyak dryobalanops.
C. Pengujian
1. Uji organoleptik lilin
Uji organoleptik dilakukan pada produk lilin
aromaterapi. Jumlah responden sebanyak 30
orang dari berbagai tingkat umur remaja sampai
dewasa pada kisaran 15-60 tahun. Parameter yang
diukur meliputi kesukaan aroma lilin sebelum
dibakar, kesukaan aroma lilin setelah dibakar dan
efek terapi yang dirasakan.
2. Sifat fisiko-kimia sabun
a. Penetapan kadar air sabun (cara silena)
Penetapan kadar air dilakukan dengan cara
distilasi, sebanyak 2,5 gram sampel dimasukan ke
dalam erlenmeyer asah, ditambahkan silena
sebanyak 150 ml. Kemudian erlenmeyer
dihubungkan dengan alat aufhauser ya ng
kemudian dihubungkan dengan kondensor libig
yang panjang. Selanjutnya radas dipanaskan
selama kurang lebih 3 jam sampai air yang terpisah
tidak bertambah lagi. Air yang telah terpisah

dalam pipa berskala ditentukan volumenya.
Perhitungan :

Keterangan: BJ air = 1
b. Penetapan kadar jumlah asam lemak
Penetapan kadar jumlah asam lemak dilakukan
dengan cara cassia, sebanyak 2,5 g sampel sabun
dilarutkan dengan 50 ml air dan dipanaskan
dengan menggunakan radas refluks. Setelah sabun
larut, larutan tersebut dimasukan ke dalam labu
cassia dan ditambahkan indikator jingga metil
kemudian H2SO4 20% sebanyak 7 ml. Labu cassia
dipanaskan kembali di dalam penangas air, setelah
asam lemak terpisah di permukaan larutan,
ditambahkan air panas sampai asam lemak terbaca
pada skala yang terdapat pada labu, labu cassia
dipanaskan kembali sampai semua asam lemak
terkumpul di permukaan.
Perhitungan :

Keterangan: 0,84=BJ asam lemak pada 1000 C.
c. Penetapan kadar asam lemak bebas
Kadar asam lemak bebas ditentukan dalam
alkohol netral. Sebanyak 50 ml etanol dididihkan
dalam labu erlenmeyer 250 ml. Kemudian
ditambahkan indikator fenolftalein sebanyak
3 tetes dan didinginkan sampai suhu 70°C
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kemudian dititar dengan KOH 0,1 N dalam
alkohol sampai titik akhir. Setelah itu, 2,5 g sampel
sabun dimasukan ke dalam alkohol netral yang
telah dibuat dan dipanaskan di atas penangas air
dengan bantuan radas refluks, dan dididihkan
selama 30 menit. Kemudian dinginkan sampai
suhu 70°C dan dititar dengan KOH 0,1 N dalam
alkohol sampai warna merah timbul dan tahan
selama 15 detik.
Perhitungan :

dipindahkan sebanyak 0,3 ml ke dalam erlenmeyer
dan ditambahkan KOH 0,5 N dalam alkohol
sebanyak 5 ml. Kemudian dipanaskan di atas
penangas air dan menggunakan kondensor alin,
larutan di didihkan selama 2 menit. Larutan diuji
dengan meneteskan akuades ke dalamnya. Jika
larutan mengalami kekeruhan maka contoh sabun
mengandung lemak mineral, jika larutan tetap
jernih setelah diuji, contoh sabun tidak
mengandung lemak mineral.

Kadar asam lemak bebas =

3. Analisis komponen kimia minyak
Analisis kimia dilakukan dengan menggunakan
kromatografi gas spektrofotometri massa
(GCMS). Menggunakan GC-MS merk Shimadzu
QP 2010 ULTRA dengan kolom: BD 5 pada suhu
60°C. Suhu detektor: 290°C, suhu injektor: 270°C,
suhu program: suhu awal 60°C, kenaikan 8°C per
menit sampai suhunya 280°C. Waktu analisa
selama 27,5 menit. Tekanan: 80,2 kpa dengan laju
alir: 1,32 ml/menit. Split ratio : 200 dan linear
velocity: 41,7 ml/menit.

V × N × 0,200
× 100%
B
Keterangan :
V
= Volume KOH 0,1 N dalam alkohol yang
terpakai (ml)
N
= Normalitas KOH yang digunakan
B
= Bobot contoh (g)
0,200 = Berat setara asam laurat
d. Penetapan kadar lemak tak tersabunkan
Penentuan kadar lemak tak tersabunkan
dilakukan dengan menggunakan larutan bekas
penentuan asam lemak bebas. Larutan tersebut
ditambah 5 ml KOH 0,5 N alkoholis. Kemudian
dipanaskan di atas penangas air dan menggunakan
kondensor alin selama 1 jam. Setelah itu
didinginkan sampai suhu 70 °C dan dititar dengan
HCl 0,5 N alkoholis sampai warna merah dari
indikator fenolftalein tepat hilang.
Perhitungan :
Kadar lemak tak tersabunkan =
V1 − V2 × N × 0,0561
× 100%
0,2580 × W
Keterangan :
N
= Normalitas HCl
V1
= Volume HCl untuk penitaran blanko
(ml)
V2
= Volume HCl terpakai (ml)
W
= Bobot contoh (g)
0,0561 = Setara bobot KOH
0,2580 = Rerata bilangan penyabunan minyak
kelapa
e. Penetapan kualitatif lemak mineral
Uji kualitatif lemak mineral dilakukan dengan
menggunakan lemak yang didapat dari penentuan
kadar total asam lemak. Lemak dari labu cassia
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D. Analisis Data
Data kuantitatif hasil pengujian organoleptik
dianalisa secara statistika non parametrik dengan
uji Kruskall Wallis (Steel & Torrie, 1995). Analisis
kualitatif pada pengujian organoleptik untuk
mengetahui kualitas lilin aromaterapi dilakukan
dengan cara pengujian skoring terhadap produk
dengan cara mengintruksikan responden/panelis
untuk memberikan tanggapan pribadinya
terhadap respon sesuai skala yang sudah
ditentukan. Skala skoring yang digunakan adalah
5 dan 12.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Formulasi Lilin Aromaterapi
Aromaterapi secara inhalasi (penghirupan),
yaitu penghirupan uap aroma yang dihasilkan dari
beberapa tetes minyak atsiri dalam wadah berisi air
panas, salah satu aplikasi aromaterapi menggunakan media lilin. Lilin aromaterapi akan menghasilkan aroma yang memberikan efek terapi bila
dibakar. Aroma lilin dihasilkan dari minyak atsiri
yang tergolong ke dalam jenis aroma yang mampu
memberikan efek terapi menenangkan dan
merilekskan (Primadiati, 2002).
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Gambar 1. Lilin aromaterapi
Figure 1. Aromaterapy candle
Formulasi lilin aromaterapi yang dibuat berupa
parafin, stearin, odoran, pewarna minyak
dryobalanops dan minyak nilam. Berbagai
formula yang dibuat seperti pada Tabel 1,
menghasilkan lilin yang cukup keras dan dapat
menyala dengan sempurna. Lilin aromaterapi
yang dibuat (Gambar 1) memiliki karakter yang
hampir sama.
Lilin aromaterapi akan memberi efek terapi
bagi konsumen karena adanya penambahan
minyak atsiri sebagai aroma lilin. Aroma tersebut
memiliki fungsi terapi menenangkan pikiran dan
hati, disamping sebagai penyegar ruangan. Hasil
uji organoleptik 3 (tiga) formulasi lilin aromaterapi terhadap 30 orang responden disajikan pada
Gambar 2, 3, dan 4.

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
sangat nyata tentang kesukaan pada lilin
sebelum dibakar antar formulasi yang dibuat.
Formula yang paling disukai adalah formula 1.
Formula ini adalah formula dengan konsentrasi
minyak Dryobalanops aromatica yang rendah
(2 %). Tidak terdapat pengaruh tingkat umur
terhadap kesukaan aroma lilin sebelum dibakar.
Baik tingkat umur 15-30 tahun, 31-50 tahun
dan lebih besar dari 50 tahun menilai formula
1 yang paling disukai. Dari analisis perbedaan
jenis kelamin terhadap kesukaan terhadap aroma
lilin sebelum dibakar, diketahui bahwa tidak
terdapat perbedaan preferensi. Baik perempuan
dan laki-laki memiliki kesamaan kesukaan
terhadap formula 1.

1. Kesukaan aroma sebelum dibakar

2. Kesukaan aroma setelah dibakar
Tingkat kesukaan lilin aromaterapi setelah lilin
dibakar menunjukkan bahwa responden
umumnya menilai formula yang dibuat berada
pada kisaran agak disukai sampai sangat disukai
(Gambar 3). Secara statistik tidak terlihat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar responden menyatakan bahwa
lilin aromaterapi formula 1 sebelum dibakar
disukai, sementara formula 2 dan 3 agak disukai
(Gambar 2). Dari hasil analisis statistik

Keterangan (Remarks):

sangat suka (very like)

suka (like)

agak suka (moderately like)

tidak suka (dislike)

Gambar 2. Kesukaan aroma lilin sebelum dibakar
Figure 2. Aromatheraphy candle preference before burning
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perbedaan yang nyata antar formulasi yang dibuat.
Akan tetapi terlihat kecenderungan bahwa lilin
dengan formula 2 lebih disukai. Artinya formula
yang memiliki konsentrasi 4% minyak
Dryobalanops aromatica yang lebih disukai.
Pengaruh tingkat umur terlihat dimana kelompok
umur 15-30 tahun lebih menyukai formula 2.
Berbeda dengan tingkat umur 31-50 tahun dan
lebih besar dari 50 tahun lebih menyukai formula
1. Dari analisis perbedaan jenis kelamin terhadap
kesukaan terhadap aroma lilin setelah dibakar,
diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan
preferensi. Baik perempuan dan laki-laki memiliki
kesamaan kesukaan terhadap formula 2.
3. Efek aromaterapi
Responden menilai formula 1 memiliki efek
aromaterapi segar dan hangat, formula 2 memiliki
efek ngantuk dan kurang segar. Sementara
formula 3 memiliki efek hangat dan agak pusing
(Gambar 4). Hasil analisis statistik menunjukkan
tidak terdapat perbedaan yang nyata terhadap

Keterangan (Remarks):

sangat suka (very like)

tingkat efek aromaterapi pada formula yang
dibuat. Formulasi lilin aromaterapi nomor 1
merupakan formulasi yang memberi efek positif
pada responden. Formula yang memberi efek
disukai responden adalah formula dengan
konsentrasi minyak Dryobalanops aromatica yang
paling rendah. Berdasarkan tingkat umur terlihat
bahwa tidak terdapat perbedaan efek aromaterapi
yang dirasakan pada semua tingkat umur. Semua
tingkat umur lebih menyukai aroma formula 1.
Dari analisis perbedaan jenis kelamin terhadap
efek aroma yang ditimbulkan, diketahui bahwa
tidak terdapat perbedaan preferensi. Baik
perempuan dan laki-laki memiliki menyatakan
bahwa formula 1 memberi efek yang lebih positif.
B. Pembuatan dan Pengujian Sabun
Sabun merupakan garam alkali karboksilat
(RCOONa). Gugus R bersifat hidrofobik karena
bersifat nonpolar dan COONa bersifat hidrofilik
(polar). Proses yang terjadi dalam pembuatan

suka (like)

agak suka (moderately like)

tidak suka (dislike)

Gambar 3. Kesukaan aroma lilin setelah dibakar
Figure 3. Aromatheraphy candle preference after burned

Keterangan (Remarks):

segar (fresh)
hangat (warm)
agak tenang (slightly calm)

ngantuk (sleepy)
agak pusing (slightly headache)
sesak (congested)

tenang (calm)
kurang segar (less be fresh)
kurang tenang (less calm)

Gambar 4. Efek aromaterapi
Figure 4. Aromatheraphy effect
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ingin tidur (sleepy)
pusing (headache)
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sabun disebut sebagai saponifikasi (Girgis, 2003).
Ada 2 jenis sabun yang dikenal, yaitu sabun padat
(batangan) dan sabun cair (Hambali, Suryani, &
Ripai, 2005). Kualitas sabun ditentukan oleh sifat
fisika dan kimianya.
1. Sifat fisiko kimia sabun
Kadar air merupakan banyaknya air yang
terkandung dalam suatu sampel sebagai persen
bahan kering. Pada penentuan kadar air sabun ini
menggunakan metode distilasi karena banyak zat
mudah menguap pada sabun terutama yang
berasal dari bahan aktif yang ditambahkan.
Metode distilasi biasa menggunakan pelarut
diantaranya toluena, xilena, dan heptana yang
berat jenisnya lebih rendah daripada air namun
titik didihnya lebih tinggi dari air.
Kadar air untuk sabun F (sabun warna hijau),
MM (sabun warna merah dengan pewarna
jernang, K (sabun kristal dengan pewarna
jernang), dan KH (sabun kristal dengan pewarna
hijau) masing-masing sebesar 29,83%, 27,84%,
29,77%, dan 33,43%. Kadar air maksimal yang
diijinkan menurut SNI 06-3532 (1994) tentang
syarat mutu sabun mandi padat adalah 15%.
Sangat jelas ditunjukan bahwa kadar air sabun
jauh diatas ambang batas menurut SNI. Hal ini
disebabkan dalam industri sabun mandi padat
terdapat proses pengeringan, sedangkan dalam
penelitian ini tidak dilakukan. Menurut Sukarno
(2012), proses drying berfungsi untuk menurunkan
kadar air dalam sabun dan mengatur tingkat asam
lemak bebas dalam sabun. Pembandingan data
yang didapat menunjukan bahwa sabun dengan
pewarna hijau lebih besar kadar airnya, karena
pewarna hijau yang dipakai adalah cairan
sedangkan pewarna merah adalah pewarna alami
dari serbuk jernang.
Pengukuran jumlah asam lemak dilakukan
untuk mengetahui jumlah asam lemak yang
terdapat dalam sabun dengan memutus ikatan
antara asam lemak dengan Na pada sabun
menggunakan asam kuat. Jumlah asam lemak
pada sabun menunjukkan total jumlah asam
lemak yang tersabunkan dan asam lemak bebas
yang terkandung pada sabun (Yuspita, 2011). Dari
perlakuan yang dilakukan pada setiap sabun baik
dari jumlah penambahan zat aktif ataupun base
sabun tidak semuanya menunjukkan hubungan
yang linear dengan semakin banyaknya
penambahan zat aktif. Namun menunjukkan tren

yang semakin menurun dengan semakin
banyaknya zat aktif yang ditambahkan.
Salah satu penyebab hal ini terjadi dapat karena
kurang homogennya sabun yang telah dibuat dan
penambahan zat aktif yang perbedaannya hanya
1%. Kadar jumlah asam lemak yang didapat dari
semua jenis sabun yang telah dibuat berkisar
antara 27-33%. Menurut SNI 06-3532 (1994),
kadar minimal jumlah asam lemak adalah 70%.
Hal ini terjadi karena base sabun yang digunakan
mempunyai kadar jumlah asam lemak sebesar
30%. Base sabun yang digunakan merupakan
sabun transparan. Hal tersebut disebabkan adanya
penambahan transparent agent dan berbagai bahan
lain yang memb uat sabun tran sp ar an
mengandung lebih sedikit asam lemak daripada
sabun mandi biasa. Asam lemak dalam sabun
transparan berperan sebagai pengatur konsistensi
sabun. Hal ini disebabkan sabun memiliki
kemampuan terbatas untuk larut dalam air (Spitz,
1996), sehingga jika jumlah asam lemak sabun
rendah maka sabun akan cepat habis ketika
digunakan (Yuspita, 2011).
Fraksi tak tersabunkan dalam konteks ini dapat
berupa alkali bebas, asam lemak bebas, lemak
netral, dan minyak mineral. Adanya alkali bebas
dapat disebabkan karena penambahan alkali yang
berlebih saat proses penyabunan, ataupun adanya
asam lemak bebas dalam sabun disebabkan asam
lemak yang berlebih saat proses penyabunan
sehingga asam lemak tidak bereaksi semuanya
dengan alkali menjadi sabun. Sabun yang telah
dibuat memilki kadar alkali bebas yang negatif,
artinya sabun yang dihasilkan tidak kelebihan basa,
melainkan memiliki asam lemak yang berlebihan.
Hal ini juga dapat dilihat pada saat melakukan
analisis awal, dimana sabun yang berubah warna
menjadi merah muda setelah ditetesi fenolftalein
yang menandakan bahwa sabun tersebut kelebihan
basa, maka dilakukan pengujian alkali bebas.
Namun apabila tidak terjadi perubahan warna
berarti sabun kelebihan asam maka dilakukan
pengujian asam lemak bebas (Purnamawati, 2006)
atau biasa disebut bilangan asam. Kadar asam
lemak bebas dari setiap jenis sabun yang telah
dibuat berada pada kisaran 0,69% -0,79%.
Menurut SNI 06-3532 (1994), kadar maksimum
asam lemak bebas adalah sebesar 2,5%,
berdasarkan hal tersebut kadar asam lemak bebas
masih memenuhi syarat mutu SNI.
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Apabila NaOH yang ditambahkan terlalu pekat
atau jumlahnya berlebih, maka alkali bebas yang
tidak berikatan dengan trigliserida atau asam
lemak akan terlalu tinggi dan mamberikan
pengaruh negatif yaitu iritasi pada kulit.
Sebaliknya, apabila NaOH yang ditambahkan
terlalu encer atau jumlahnya terlalu sedikit, maka
sabun yang dihasilkan akan mengandung asam
lemak bebas yang tinggi. Asam lemak bebas pada
sabun mengganggu proses emulsi dan kotoran
pada saat sabun digunakan (Purnamawati, 2006).
Menurut SNI 063532 (1994) lemak tak
tersabunkan merupakan lemak netral atau
trigliserida netral yang tidak bereaksi selama
proses
penyabunan
atau yang sengaja
ditambahkan untuk mendapatkan hasil sabun
superfat. Kadar maksimum yang diperbolehkan
adalah sebesar 2,5% dan 7,5% untuk tipe sabun
superfat. Kadar lemak tak tersabunkan dari semua
sabun yang dibuat berkisar antara 0,99% - 1,99%.
Hasil analisis lemak taktersabunkan tidak
menunjukan linearitas, namun menunjukan tren
yang semakin tinggi dengan penambahan zat aktif
yang lebih banyak.

Kadar fraksi tak tersabunkan merupakan
jumlah komponen yang tidak tersabunkan karena
tidak bereaksi dengan senyawa alkali (biasanya
natrium) namun dapat larut dalam minyak pada
saat pembuatan sabun. Adanya fraksi tak
tersabunkan dapat menurunkan kemampuan
membersihkan (deterjensi) pada sabun (Spitz,
1996). Ketaren (1986) menambahkan bahwa
senyawa-senyawa yang larut dalam minyak dan
tidak dapat disabunkan dengan soda alkali
termasuk di dalamnya yaitu sterol, zat warna, dan
hidrokarbon. Semua sabun Dryobalanops aromatica
yang telah dibuat menunjukan hasil yang negatif
untuk kandungan minyak mineral.
C. Analisis Komponen Kimia
Hasil analisis komponen kimia minyak
Dryobalanops aromatica disajikan pada Tabel 3.
Senyawa borneol sebagai senyawa penciri
dijumpai pada sampel minyak dalam bentuk endo
borneol. Ditemukan juga senyawa-senyawa
prekursor borneol lainnya seperti senyawa alpha
pinena.

Tabel 3. Komponen kimia minyak Dryobalanops aromatica
Table 3. Chemical component of Dryobalanops aromatica's oil
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komponen kimia (Chemical Component)
Caryophylena
Alpha pinena
Alpha humulena
Endo borneol
Alpha terpineol
Delta Limonene

endo borneol

Gambar 5. Kromatogram minyak Dryobalanops aromatica
Figure 5. Chromatogram of Dryobalanops aromatica's oil
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%
28,55
18,17
10,37
9,55
6,09
4,36
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IV. KESIMPULAN
Teknik pemanfaatan minyak dryobalanops
untuk kosmetik adalah melalui teknik formulasi
lilin aromaterapi dan sabun. Formulasi lilin
aromaterapi yang dibuat berupa parafin, stearin,
odoran, pewarna minyak dryobalanops dan nilam.
Terdapat perbedaan yang sangat nyata tentang
kesukaan pada lilin sebelum dibakar antar
formulasi yang dibuat dan formula dengan
konsentrasi minyak dryobalanops paling rendah
yang paling disukai. Tidak terlihat perbedaan yang
nyata antar formulasi yang dibuat pada penilaian
lilin setelah dibakar. Akan tetapi terlihat
kecenderungan bahwa lilin dengan formula 2
(tingkat konsentrasi minyak d ryobalanops
sedang) lebih disukai. Tidak terdapat perbedaan
yang nyata terhadap tingkat efek aromaterapi pada
formula yang dibuat. Formulasi lilin aromaterapi
dengan konsentrasi minyak dryobalanops paling
rendah merupakan formulasi yang memberi efek
positif pada responden. Ditemukan senyawa
borneol dalam hal ini sebagai senyawa penciri dari
Dryobalanops aromatica dalam bentuk endo
borneol.
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ABSTRACT
In the forest products field, the nano technology that can be developed is among others nano carbon derived from
lignocellulosic stuffs. In relevant, this paper observes information and technology on the charcoal processing from
lignocellulosic stuffs into nano carbon. The lignocellulosic stuffs used in this research consisted of teak wood, further
carbonized into charcoal at 400-500 oC using drum kiln and then purified by re-carbonizing it at 800 oC for 60 minutes
by using steam and sodium hydroxide (KOH) 15% as activation agent. Prior to purification, the charcoal sustained the
doping (intercalation) process with Nicel and re-carbonize again at 900 oC for 60 minutes. The qualities and structure of
all the resulting carbon were evaluated using nano scale device pyrolysis-gas chromatography mass spectrophotomtry (PyGCMS), scanning electron microscope-energy disverse spectrophotometry (SEM-EDS and X-ray diffraction (XRD),
and examined as well of their dielectric characteristics. Result show charcoal was examined of its physical and chemical
properties. Manufacture of biosensor by using molecularly imprinted polimer (MIP) system based on carbon paste and
optimizing. Results show that nano carbon from lignocellulose can be made for biosensor with MIP system. Optimized
formulation were mixed with15% MIP, 45% carbon and 40% parafine with nernst factor of 49 mV/decade and limit
detection of 1.02x10-6M at pH 4.
Keywords: Nano carbon, biosensor, ligno-cellulosic, MIP
ABSTRAK
Nano teknologi di bidang hasil hutan yang dapat dikembangkan di antaranya adalah nano karbon dari
lignoselulosa. Bahan baku utamanya adalah atom karbon yang berasal dari arang hasil karbonisasi
lignoselulosa. Bahan baku yang digunakan adalah jati yang dikarbonisasi pada suhu 400-500 oC, arang
yang dihasilkan kemudian dilanjutkan dengan diaktivasi pada suhu 800 oC selama 60 menit dengan uap
air dan kalium hidroksida (KOH) 15% sebagai aktivator. Proses selanjutnya dilakukan interkalasi
dengan logam nikel dan di karbonisasi lagi pada suhu 900 oC selama 60 menit. Kualitas dan struktur
karbon dievalusi menggunakan Pirolisis-gas kromatografi mass spectrofotometri (Py-GCMS), skening
electron mikroskop-energi diperse spektrofotometer (SEM-EDS), X-ray difraktometer (X-RD).
Arang aktif yang dihasilkan juga di uji sifat fisika dan kimianya. Biosensor dibuat dengan sistem
moleculary imprinted polimer (MIP) berbasis elektroda pasta karbon dan optimasinya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nano karbon dari lignoselulosa dapat dibuat biosensor dengan sistem moleculary
imprinted polimer (MIP). Formula optimum yang dihasilkan terdiri dari campuran 15% MIP, 45% karbon
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dan 40% parafin yang menghasilkan faktor nernst sebesar 49,7 mV/dekade dan limit deteksi sebesar
1,02 x 10-6 M pada pH optimum 4.
Kata kunci: Nano karbon, biosensor, lignoselulosa, MIP
I. PENDAHULUAN
Hasil penelitian Pari, et al. (2013) menyatakan
bahwa nano karbon yang dibuat dari lignoselulosa
jati lebih baik dibandingkan nano karbon dari
bambu dalam hal nilai konduktivitas dan
resistensinya untuk dapat dibuat sebagai bahan
baku biosensor, suatu alat instrumen yang dapat
mengubah reaksi kimia antara analit dengan
substrat menjadi sinyal yang dapat dilihat sehingga
analit yang dideteksi dapat diketahui kualitas dan
kuantitasnya. Hal ini dikarenakan karbon
memiliki konduktivitas elektrik yang tinggi. Suatu
karbon dapat bertindak sebagai donor elektron
dan juga penerima elektron dan sifat yang relatif
stabil. Beberapa karbon dengan berbagai bentuk
dan jenis dapat digunakan sebagai elektroda,
misalnya grafit pirolitik dengan kerapatan tinggi,
glassy carbon, serat karbon, karbon aktif, dan
beberapa karbon lain (Yasuda, Inagaki, & Kaneko.
2003). Secara spesifik, arang aktif adalah arang
yang elektron bebasnya aktif mengelilingi atom
karbon yang mempunyai kemurnian tinggi dan
atom karbonnya teraktifkan (Pari, 2010).
Pasta karbon merupakan salah satu bentuk dari
elektroda karbon yang mengandung campuran
serbuk grafit dengan cairan perekat seperti
minyak mineral (Scholz, 2002). Kelebihan dari
pasta karbon adalah dapat dengan mudah
memperbarui permukaannya sehingga tidak
terpengaruh oleh pengukuran sebelumnya
(Yasuda et al., 2003). Salah satu teknik untuk
memadukan karbon, polimer dan molekul untuk
dibuat biosensor melalui molecularly imprinted
polimer (MIP). Terdapat dua jenis metode
pencetakan molekul berdasarkan interaksi antara
monomer dengan molekul target yaitu
pencetakan secara kovalen dan non-kovalen.
Reaksi polimerisasi yang paling sering digunakan
adalah reaksi radikal karena reaksinya mudah
(Komiyama, Takeuchi, Mukawa, & Asahuma,
2003). Teknik yang lebih cepat dalam pencetakan
molekul adalah non-kovalen dimana molekul
target hanya berikatan dengan monomer
fungsional. Beberapa monomer yang sering
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digunakan untuk pencetakan non-kovalen antara
lain asam metakrilat dan 4-vinilpiridin (Freitag,
2002). Penggunaan secara luas asam metakrilat
sebagai monomer dalam MIP berkaitan dengan
adanya gugus karboksilat yang dapat membentuk
ikatan hidrogen serta berperan sebagai donor
proton (Sellergren, 2001). Cross linker yang
biasanya digunakan adalah etilen glikol
dimetakrilat (Freitag, 2002). Tulisan ini mempelajari formula nano karbon dari bahan berlignoselulosa dan uji coba pembuatan biosensor yang
optimum.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kayu jati (Tectona grandis). Bahan kimia yang
digunakan di antaranya adalah alumunium,
lithium, melamin, asam metakrilat (MAA),
benzena, etilen glikol dimetakrilat (EGDMA),
benzoil peroksida, air suling bebas ion, metanol,
asam a setat, natrium asetat, kalium
hidrogenfosfat, kalium dihidrogenfosfat, polyvynil
chloride (PVC), tetrahidrofuran (THF), dioctyl
phthalate (DOP), natrium klorida, kalium klorida,
kalsium klorida, magnesium klorida. Peralatan
yang digunakan diantaranya adalah reaktor
pirolisis, oven dan tanur, X-RD, SEM-EDX.
B. Metode Penelitian
1. Preparasi bahan baku dan pembuatan arang
aktif
Bahan baku kayu jati dikarbonisasi pada suhu
400-500 oC selama 7-8 jam dengan menggunakan
kiln drum yang dimodifikasi. Arang yang dihasilkan selanjutnya di pirolisis dengan menggunakan tungku yang terbuat dari baja tahan
karat yang dilengkapi dengan elemen listrik.
Arang yang dihasilkan direndam dalam larutan
kalium hidroksida (KOH) 15% selama 24 jam,
selanjutnya diaktivasi pada suhu 800 oC selama 60
menit dengan menggunakan uap air sebagai
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aktivator (AA KOH uap air). Sebagai pembanding
dilakukan juga arang yang hanya diaktivasi
dengan uap air (AA uap air). Arang hasil aktivasi
kemudian di interkalasi dengan Nikel dengan
perbadingan berat 1:5 dan dimurnikan kembali
pada suhu 900 oC selama 60 menit yang
sebelumnya di milling sampai ukuran nano.
Selanjutnya hasil dari proses ini disebut sebagai
karbon nano.
2. Pembuatan biosensor
Biosensor yang akan dibuat dalam penelitian
ini adalah biosensor melamin dengan sistem
moleculary imprinted polymer (MIP) dan non imprinted
polymer (NIP).
a. Pembuatan molecularly imprinted polymer (MIP)
Molecularly Imprinted Polymer (MIP) dibuat
dengan cara mencampurkan 0,8 mmol monomer
asam metakrilat (MAA) dalam 100 mL benzena, 2,
4 mmol dengan crosslinker etilen glikol dimetakrilat
(EGDMA) dan 0,2 mmol melamin. Kemudian
ditambahkan 1 mmol inisiator benzoil peroksida
1%. Campuran monomer tersebut di atas
dipanaskan dan direfluks di atas hotplate dengan
suhu 80oC selama 17 jam. Endapan yang terbentuk dikeringkan di udara terbuka. Selanjutnya
dilakukan pencucian menggunakan asam asetat
dan metanol dan yang terakhir dengan air 70oC.
Polimer yang telah diekstraksi inilah yang menjadi
MIP, sedangkan NIP disintesis dengan cara

yang sama tanpa penambahan melamin.
b. Pembuatan elektroda pasta karbon nano-MIP
Karbon yang telah dimilling dan dimurnikan
pada suhu 900 oC (karbon nano) dimasukkan ke
dalam mortar selanjutnya dicampur dengan
minyak parafin hingga membentuk pasta karbon,
dimasukkan ke dalam tube mikropipet dengan
penekanan sehingga tube terisi dengan pasta
karbon nano. Selanjutnya 40 g MIP atau NIP
didispersikan ke dalam 0,2 mL DOP dan
dicampurkan ke dalam larutan yang terdiri dari 60
mg PVC di dalam THF. Kemudian campuran
tersebut dihomogenkan. Tube yang telah terisi
pasta karbon dicelupkan ke dalam larutan MIP
dan dikeringkan di udara terbuka. Sebagai
penghubung antara elektroda dengan potensiometer digunakan kawat perak . Konstruksi
elektroda pasta karbon nano ditunjukkan pada
Gambar 1.
c. Optimasi formula elektroda
Komposisi dari pasta karbon dan MIP dapat
mempengaruhi respon elektroda sehingga
dilakukan pembuatan elektroda dengan
perbandingan komposisi karbon dan MIP
yang berbeda. Dari komposisi tersebut akan
diamati faktor Nernst dan linieritasnya. Dalam
penelitian ini digunakan perbandingan komposisi
antara MIP, karbon nano, dan parafin seperti
pada Tabel 1.

Kawat perak
(Silver wire)
Tabung mikropipet
(Micropipette tube)

MIP

Pasta karbon nano
(Nano carbon paste)

Gambar 1. Konstruksi elektroda pasta karbon nano
Figure 1. Construction of nano carbon paste electrode
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Tabel 1. Perbandingan komposisi MIP, karbon, dan parafin
Table 1. Composition comparisson of MIP, carbon and parafine
Perbandingan komposisi
(Composition ratio),%

Elektroda
(Elektrode)

Karbon
(Carbon)
60
60
55
50
45
40

MIP
I
II
III
IV
V
VI

0
0*
5
10
15
20

Parafin
(Wax)
40
40
40
40
40
40

Keterangan (Remarks) : *) mengandung 15% NIP (content of 15% NIP)

d. Uji kinerja biosensor
Uji kinerja biosensor pasta karbon-MIP
dilakukan dengan melakukan pengukuran
potensial dengan konsentrasi 10-8–10-2 M pada
pH optimum dengan menggunakan elektroda
pasta karbon/MIP hasil optimasi dan elektroda
perak-perak klorida ( Ag/AgCl) sebagai elektroda
pembanding.
3. Pengujian kualitas
Pengujian kualitas arang dan arang aktif
meliputi penetapan kadar air, zat terbang, abu,
karbon terikat, dan daya jerap terhadap iodium
menggunakan standar Indonesia (SNI 06-37401995). Di uji juga sifat konduktifitas, resistensi,
kristalinitas dan luas permukaan. Sebagai
pembanding dilakukan pengujian karbon nano
komersial yang terdiri dari karbon nano mesopori
dan karbon nano partikel. Arang kemurnian tinggi

ini dikarakterisasi dengan menggunakan Scanning
Electron Microscope-energy disverse spectroscopy (SEMEDS), X-Ray Diffraction (XRD), Pyrolisis Gas
Chromatography Mass Spectra (Py-GCMS) dan uji
limit deteksi biosensor.
C. Analisis data
Analisi data dilakukan secara deskriptif yaitu
membandingkan hasil dengan standar (SNI 063730-1995).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Mutu Arang Aktif
Mutu arang yang diaktivasi dengan cara kimia,
fisika dan kombinasinya tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Mutu arang aktif
Table 2. Activated charcoal quality
Perlakuan
(Treatment)

Rendemen
(Yield),%

Kadar air,
(Moisture
content),%

Zat terbang
(Volatile
matter),%

Abu
(Ash),
%

Karbon
Daya jerap iod
terikat ( Fixed (Iod number),
carbon),%
mg/g

1. Arang
(Charcoal)
2. AA uap air
(Steam)
3. AA KOH +
uap air (steam)

28,90

1,10

16,02

2,62

81,36

264,40

18,66

5,75

4,63

6,36

89,05

865,20

46,66

13,77

5,66

8,90

85,44

659,70

Keterangan (Remarks): AA = arang aktif (Activated charcoal)
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1. Rendemen
Rendemen arang aktif yang dihasilkan berkisar
antara 18,66-46,66% (Tabel 2). Rendemen
terendah terdapat pada arang yang diaktivasi
dengan uap air dan yang tertinggi dihasilkan dari
arang yang diaktivasi dengan kombinasi uap air
dan KOH. Tingginya rendemen yang dihasilkan
ini disebabkan karena adanya penambahan KOH
menjadi K2O (2KOH ---- K2O + H2O) yang
menempel pada permukaan arang, sedangkan
rendahnya arang yang diaktivasi dengan steam
karena terjadi reaksi kimia antara karbon dan uap
air menghasilkan CO2 dan H2O.
2. Kadar air
Kadar air berkisar antara 1,10-13,77% (Tabel
2) Kadar air terendah terdapat pada arang
berbahan baku kayu jati yang dikarbonisasi
dan yang tertinggi dihasilkan dari arang yang
diaktivasi dengan kombinasi uap air dan KOH.
Tingginya kadar air ini disebabkan oleh adanya
uap air dan K2O yang terperangkap di dalam
pori arang yang higroskopis, semakin banyak
pori yang terbentuk maka arang aktif yang

dihasilkan juga akan bersifat poros sehingga
kemampuan menyerap uap air dari udara juga
lebih besar. Kadar air yang dihasilkan semuanya
memenuhi syarat Standar Indonesia SNI 06-37301995 karena kadarnya kurang dari 15%.
3. Kadar abu
Kadar abu berkisar antara 2,62- 8,90%
(Tabel 2). Kadar abu terendah terdapat pada arang
kayu jati yang hanya dikarbonisasi dan yang
tertinggi dihasilkan dari arang yang diaktivasi
dengan kombinasi KOH dan uap air. Besarnya
kadar abu arang aktif ini disebabkan oleh
adanya pertambahan dari kalium dari KOH
yang masuk ke dalam pori dan yang menempel
pada permukaan arang aktif. Kadar abu yang
dihasilkan ini semuanya memenuhi syarat
Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995
yang mensyaratkan kadar abu kurang dari
10%. Hasil analisis EDS (Gambar 2) menunjukkan bahwa unsur yang terdapat dalam arang
yang diaktivasi dengan kombinasi uap air dan
KOH adalah Karbon, Kalium, Klorida, dan
Oksigen.

Gambar 2. Kandungan mineral dalam arang aktif
Figure 2. Mineral content of the activated charcoal
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4. Kadar zat terbang
Kadar zat terbang arang aktif yang dihasilkan
berkisar antara 4,63-16,02% (Tabel 2). Kadar zat
terbang terendah terdapat pada arang yang
diaktivasi dengan uap air dan yang tertinggi
dihasilkan dari arang yang dikarbonisasi.
Tingginya kadar zat terbang ini menunjukkan
bahwa masih banyak senyawa oksigen dan
hidrogen yang menempel pada permukaan arang.
Hasil analisis GCMS menunjukkan senyawa yang
menempel pada permukaan arang yang
dikearbonisasi adalah senyawa phenol, benzena
dan toluen (Lampiran 1). Hasil ini sesuai dengan
yang dilakukan Pari (2004) yang menyatakan
semakin tinggi suhu karbonisasi, senyawa zat
terbang yang menempel pada permukaan arang
makin sedikit. Hasil ini sedikit berbeda dengan
yang dilakukan oleh Suzuki, Yamada, dan Suzuki
(2007) yang menyatakan bahwa pada proses
karbonisasi bertingkat tidak ada turunan senyawa
kimia dari ter. Kadar zat terbang yang dihasilkan
ini semuanya memenuhi syarat Standar Nasional
Indonesia SNI 06-3730-1995 kecuali arang yang
dikarbonisasi karena kadarnya lebih dari 15%.
5. Kadar karbon
Kadar karbon berkisar antara 81,36-89,05%
(Tabel 2). Kadar karbon terendah terdapat pada
arang yang dikarbonisasi dan yang tertinggi

dihasilkan dari arang yang diaktivasi dengan uap
air. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh besarnya
kadar abu dan senyawa zat terbang yang
menempel pada permukaan arang. Kadar karbon
terikat yang dihasilkan ini semuanya memenuhi
syarat SNI 06-3730-1995 karena kadarnya lebih
dari 65%.
6. Daya jerap iodium
Tujuan penetapan daya jerap iodium untuk
mengetahui seberapa banyak pori arang akif yang
berukuran 10 Angstrom terbentuk. Daya jerap
terhadap iodium berkisar antara 264,40-865,20
mg/g (Tabel 2). Daya jerap terendah terdapat
pada arang yang dikarbonisasi dan yang tertinggi
dihasilkan dari arang yang diaktivasi dengan cara
dialirkan uap air. Tingginya daya jerap iodium ini
menggambarkan pori yang berukuran 10
angstrom banyak terbentuk. Dari hasil topografi
permukaan, selain mikropori yang terbentuk
juga terdapat pori yang berukuran makropori
(Gambar 3). Hasil ini sama dengan yang dilakukan
oleh Suzuki et al. (2007) yang menemukan proses
karbonisasi bertingkat membentuk pori yang
berukuran makropori. Daya jerap terhadap iodum
yang memenuhi syarat Standar Indonesia SNI 063730-1995 hanya arang yang diaktivasi dengan
dialiri uap air karena daya serap iodiumnya lebih
dari 750 mg/g.

Gambar 3. Topografi permukaan arang aktif
Figure 3. Topography of the activated charcoal surface
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B. Sifat Arang Aktif
Sifat arang yang diaktivasi dengan cara kimia,
fisika dan kombinasi antara cara kimia dan fisika
tercantum pada Tabel 3.
1. Luas permukaan
Luas permukaan arang aktif berkisar antara
280,26 – 917,11 m2/g (Tabel 3). Luas permukaan
terendah terdapat pada arang yang dikarbonisasi
dan yang tertinggi dihasilkan dari arang yang
diaktivasi dengan cara dialirkan uap air. Luas

permukaan ini menggambarkan permukaan arang
aktif yang dapat kontak dengan reaktan, semakin
besar luas permukaan dari suatu adsorben, maka
aktivitas adsorbennya semakin baik dan jumlah
pori yang terbentuk banyak baik secara fisik
maupun kimia. Semakin luas permukaan pori
menggambarkan kinerja elektron yang mengitari
permukaan karbon makin rekatif. Ukuran pori
yang terbentuk bervariasi antara 10-21 µm
(Gambar 4).

Tabel 3. Sifat arang aktif
Table 3. Activated charcoal properties

Gambar 4. Pori arang aktif
Figure 4. Activated charcoal pores
117

Penelitian Hasil Hutan Vol. 34 No. 2, Juni 2016: 111-126

2. Derajat kristalinitas
Derajat kristalinitas arang aktif berkisar antara
25,98-78,30% (Tabel 3). Derajat kristalinitas
terendah terdapat pada arang jati yang
dikarbonisasi dan yang tertinggi dihasilkan arang
kayu jati yang diaktivasi dengan kombinasi uap
air dan KOH yang dilanjutkan dengan sintering
pada suhu 13000C. Derajat kristalinitas yang
rendah menunjukkan bahwa susunan lapisan
aromatik yang terbentuk tidak beraturan (amorf).
Tingginya derajat kristalinitas menggambarkan
telah terjadi penataan ulang atom karbon dalam
kisi heksagonal arang yang dicirikan dengan
tingginya intensitas dan mengindikasikan struktur
yang terbentuk sudah lebih kristalin dengan
jarak antar lapisan aromatik lebih teratur (Gambar
6 dan 7) dan struktur arang yang terbentuk
berbeda dengan struktur bahan baku (Gambar 5).
Tingginya derajat kristalinitas dari arang yang
diinterkalasi deng an nikel (Gambar 8)
menunjukkan telah terjadi interkalasi di mana
senyawa logam yang ditambahkan telah masuk ke
dalam kisi struktur arang aktif dan menimbulkan
cacat kristal. Hal ini ditunjukkan dengan
berubahnya pola intensitas terutama pada daerah

theta 43 derajat yang merupakan pola yang khas
pada struktur arang. Secara struktur, atom logam
yang masuk ke dalam atom karbon dan
berinterkalasi sudah masuk ke dalam struktur
kristal 100 dan 002.
Hal ini lebih menunjukkan makin tinggi suhu
karbonisasi tingkat keteraturan system kristalnya
makin sempurna dan susunan antar lapisan
aromatiknya lebih simetris dan kristalin. Hasil ini
tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh
Suzuki et al. (2007) yang meneliti karbonisasi kayu
untuk membuat karbon fungsional dengan katalis
nikel dan proses karbonisasinya dilakukan dengan
dua tingkat. Perbedaannya terletak pada intensitas
pada theta 26 0 yang sangat tinggi yang
menunjukkan bahwa nikel yang masuk ke dalam
struktur karbon masuk ke dalam tinggi lapisan
aromatik sedangkan pada theta 430 intensitasnya
lebih rendah.
Apabila dibandingkan dengan nano karbon
partikel buatan sigma dan nano meso pori dengan
derajat kristalinitas 43,99% maka arang aktif hasil
penelitian secara struktur sudah mendekati
produk komersial.

Gambar 5. Difraktrogram X-RD bahan baku jati
Figure 5. X-RD Difractograph of teak raw material
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Gambar 6. Difraktogram X-RD arang jati yang dikarbonisasi
Figure 6. X-RD Difractograph of the carbonized teak charcoal

Gambar 7. Difraktogram X-RD arang jati yang diaktivasi dengan kombinasi uap air dan KOH
Figure 7. X-RD Difractograph of teak charcoal activated with combination of steam and KOH
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Gambar 8. Difraktogram X-RD arang aktif jati yang di interkalasi Nikel
Figure 8. X-RD Difractograph of the teak activated charcoal with Nikel intercalation

3. Resistensi
Resistensi arang aktif berkisar antara 0,0 – 0,78
Ω. Resistensi terendah terdapat pada arang yang
dikarbonisasi dan yang tertinggi terdapat pada
arang yang diaktivasi dengan uap air dan KOH.
Pada prinsipnya kalium dari KOH adalah logam
alkali dan memiliki sifat yang baik sebagai
konduktor sehingga arang yang diaktivasi dengan
KOH mempunyai nilai tahanan yang rendah.
Reaksi yang terjadi pada arang yang diaktivasi
dengan KOH (Barsukov, 2003) sebagai berikut:

4. Sifat dielektrik
Konduktivitas arang aktif berkisar antara 18,0
sampai lebih dari 2733,3 s/m. Konduktivitas
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terendah terdapat pada arang yang dikarbonisasi
dan yang tertinggi terdapat pada arang yang
diaktivasi dengan kombinasi uap air KOH yang
disintering. Konduktivitas merupakan ukuran
kemampuan suatu material menghantarkan arus
listrik. Makin tinggi konduktivitas suatu bahan
tersebut sudah bersifat konduktor dan apabila
dihubungkan dengan nilai tahanannya yang
sangat rendah maka material arang aktif yang
diinterkalasi dengan nikel mempunyai kemampuan untuk menghantarkan elektron tanpa
hambatan.
5. Topografi permukaan arang aktif
Hasil topografi permukaan arang yang di
interkalasi dengan atom nikel, dan disintering pori
yang terbentuk tidak nampak (Gambar 9). Hal ini
disebabkan karena ukuran partikel arang dan atom
logam yang ditambahkan berukuran nano dan
masuk ke dalam pori arang sehingga menutupi
pori yang sudah terbentuk. Dari gambar tersebut
terlihat bahwa ukuran partikel yang terbentuk
sudah berukuran nano.
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Gambar 9. Topografi arang yang di interkalasi dengan Ni dan disintering
Figure 9. Topography of charcoal sintered with Ni intercalation

C. Optimasi Komposisi MIP
Optimasi komposisi pasta karbon dan MIP
tercantum pada Tabel 4.) Dari tabel tersebut
terlihat bahwa elektroda dengan komposisi
optimum adalah elektroda E5 dengan komposisi
karbon 45%, MIP 15% dan parafin 40% yang
memiliki slope mendekati Nernstian yaitu sebesar
54 mV/dekade dan jangkauan pengukuran
yang lebar yaitu 1x10-6 – 1x10-2 M. Sedangkan
elektroda biosensor NIP faktor nesrts nya sebesar
35,5 mV/dekade dengan jangkauan pengukuran
yang lebih sempit yaitu 1x10-7 - 1x10-4. Begitu juga
pasta karbon tanpa MIP dan NIP faktor nesrtsnya -73 mV/dekade dengan jangkauan

pengukuran yang sangat sempit antara 1x10-4 1x10-2. Hal ini menunjukkan bahwa elektroda
biosensor MIP lebih sensitif dan menunjukkan
gugus karboksilat dari asam metakrilat dan gugus
amina dari melamin membentuk ikatan silang.
Reaksi polimerisasi yang terjadi merupakan reaksi
polimerisasi radikal, hal ini dikarenakan adanya
inisiator benzoil peroksida. Ikatan rangkap
karbon-karbon pada asam metakrilat rentan
terhadap serangan radikal bebas karena
stabilitasnya yang relatif rendah (Odian, 2004).
Tingkat keasaman (pH) yang optimum dihasilkan
pada pH 3 dan 4 karena menghasilkan potensial
yang konstan.

Tabel 4. Optimasi komposisi elektroda pasta karbon-MIP
Table 4. Composition optimation of paste carbon electrode - MIP
(Composition),
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Gambar 10. Kurva potensial elektroda
Figure 10. Electrode potential curve
D. Uji Kinerja Elektroda
Uji kinerja elektroda ini dilakukan dengan
elektroda yang telah dioptimasi. Elektroda
tersebut digunakan untuk mengukur potensial
larutan melamin pada rentang konsentrasi 10-8 –
10-2 M pada pH 4. Dari pengukuran potensial
larutan standar melamin tersebut diperoleh kurva
linier yang digunakan sebagai kurva standar
seperti yang terlihat pada Gambar 10.
Dari gambar tersebut dapat diamati jangkauan
pengukuran pada rentang linier pada saat
pengukuran larutan standar. Pada penelitian ini,
jangkauan pengukuran yang diperoleh sebesar 106
-10-3 M. Limit deteksi yang dihasilkan atas dasar
pengukuran menggunakan elektoda pasta
karbon/MIP nilai limit deteksinya 1,02 x 10-6 M.
Ini menyatakan bahwa elektroda tersebut dapat
mengukur analit dalam sampel hingga konsentrasi
1,02 x 10-6 M.
IV. KESIMPULAN
Karbon nano dari lignoselulosa kayu jati dapat
dibuat biosensor dengan sistem moleculary imprinted
polimer (MIP) berbasis elektroda pasta karbon,
dengan formula optimum campuran 15% MIP,
45% karbon dan 40% parafin yang menghasilkan
faktor nernst 49,7 mV/dekade dan limit deteksi
sebesar 1,02 x 10-6 M pada pH optimum 4.
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Lampiran 1. Komponen kimia arang jati hasil analisis Py-GCMS
Appendix 1. Chemical component of teak charcoal analyses by Py-GCMS

Lampiran 2. Komponen kimia arang jati yang diaktivasi dengan uap air
Appendix 2. Chemical component of teak charcoal with steam activation
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ABSTRACT
Biomass is an alternative potential raw materials for biofuels or bioethanol production. This paper studies bioethanol
production of the oil palm trunk waste. The trunk was divided into three parts; parenchym (P), vascular bundle (VB) and
the mixture of parenchyma and vascular bundle (PVB). Results show that sugar content reduction of all treatments (using
surfactant) before fermentation is higher than that without surfactant (control) at 10 and 15 FPU/g substrate of cellulase
concentration. The highest ethanol content (1.63%) was recorded from parenchyma with 15 FPU/g substrate of cellulase
concentration.
Keywords: Lignocellulose, oil palm trunk waste, hydrolysis, cellulase, ethanol
ABSTRAK
Biomassa merupakan salah satu alternatif bahan baku potensial untuk produksi biofuel atau
bioetanol. Tulisan ini mempelajari pembuatan bioetanol dari bahan lignoselulosa, yaitu limbah batang
kelapa sawit. Batang sawit dibagi menjadi tiga bagian, yaitu parenkim (P), vaskular bundel (VB) dan
campuran keduanya (PVB). Hasil penelitian menunjukkan, kadar gula pereduksi sebelum fermentasi
semua perlakuan lebih tinggi dari sampel tanpa penambahan surfaktan (kontrol) pada konsentrasi
selulase 10 dan 15 FPU/g substrat. Kadar etanol tertinggi (1,63%) berasal dari parenkim dengan
konsentrasi selulase 15 FPU/g substrat.
Kata kunci: Lignoselulosa, limbah batang sawit, hidrolisis, selulase, etanol
I. PENDAHULUAN
Pada tahun 2005, konsumsi bahan bakar
minyak khususnya bensin di Indonesia mencapai
100 juta barel dan meningkat sebesar 50% selama
6 tahun kemudian, yakni mencapai 165 juta barel
pada tahun 2011. Optimalisasi sumber energi
alternatif menjadi salah satu cara guna
mengurangi dampak tersebut (Wiratmaja, 2010).

Sudah sejak lama para peneliti mencoba sumber
bahan baku alternatif selain bahan baku fosil
yang tidak dapat diperbaharui. Biomassa berupa
lignoselulosa sampai saat ini masih diteliti sebagai
bahan baku bioetanol, karena ketersediaannya
yang melimpah di alam dan tidak berkompetisi
dengan sumber pangan (pati/karbohidrat). Salah
satu sumber lignoselulosa yang potensial adalah
limbah batang sawit.
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Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari
tahun ke tahun semakin meningkat, terbukti
dengan data yang dilaporkan oleh Badan Pusat
Statistik Indonesia pada tahun 2012, luas
perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai
5.995.700 ha dan pada tahun 2013 mencapai
6.170.700 ha. Tanaman kelapa sawit memiliki
batas umur produksi atau umur ekonomi yang
relatif pendek, yaitu 25 tahun. Diatas umur
tersebut, pohon harus diremajakan karena
produksi buah akan menurun dan pohon sudah
terlalu tinggi, sehingga sulit untuk dipanen
(Nuryawan, Dalimuntheb, & Saragih, 2012).
Produksi kelapa sawit selain menghasilkan crude
palm oil, juga menghasilkan limbah cair dan limbah
padat berbahan selulosa. Peremajaan kelapa sawit
selama kurun waktu 2001-2005 diperkirakan
mencapai 32.155 ha/tahun, maka perkiraan limbah sawit yang dihasilkan sebesar 2.257.281 ton
dan 514.480 ton per tahun. Dalam kurun waktu
2006-2010 ada kenaikan peremajaan lahan kelapa
sawit seluas 89.965 ha/th, maka limbah batang
sawit dan pelepah hasil peremajaan akan mencapai
6.315.543 ton dan 1.439.440 ton per tahun
(Ridwansyah, Nasution, Titi, & Fauzi, 2007).
Batang kelapa sawit dapat digunakan untuk
fermentasi alkohol atau bioetanol karena
mengandung pati dan selulosa. Anderson dan
Khalid (2000) menyatakan bahwa komponen
kelapa sawit bagian kayu, daun dan tandan kosong
mengandung selulosa yang cukup tinggi (batang
86,03%; daun 69,86%; tandan kosong 73,85%;
dan akar 67,89%). Besarnya kandungan selulosa
pada batang kelapa sawit menjadi acuan untuk
kajian lebih lanjut pemanfaatannya sebagai
bioetanol. Tulisan ini mempelajari pembuatan
bioetanol dari limbah batang sawit.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan dan Peralatan
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian
ini adalah limbah batang sawit berasal Banten,
Jawa Barat yang dibagi menjadi 3 bagian
(parenkim, ikatan pembuluh dan campuran
parenkim dan ikatan pembuluh). Bahan kimia
yang digunakan adalah enzim selulase dan betaglukosidase, ragi Sacharomyces cerevisiae dari merk
komersial Fermipan, urea, dan NPK.
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Peralatan yang digunakan antara lain alat
hidrolisis, reaktor fermentasi, unit distilator, alat
pengaduk, neraca, hot plate, buret, brix meter, pH
meter, dan alat gelas/kaca.
B. Metode
Tahapan proses yang dilakukan pada penelitian
ini dapat dilihat pada Gambar 1. Tahapan kerja
yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Uji proksimat
Dilakukan uji proksimat (analisis komposisi
kimia) bahan baku, yaitu kadar air, kadar abu,
kelarutan dalam air panas dan dingin, kadar
ekstraktif (alkohol benzena 1:2), kadar pati, kadar
lignin menggunakan metoda Norman dan Jenkin
(Wise, 1944) dan kadar selulosa.
2. Persiapan bahan baku
Batang kelapa sawit dipisah menjadi 3 bagian,
yaitu : parenkim, ikatan pembuluh dan campuran
parenkim dan ikatan pembuluh. Karena parenkim
(P) dan campuran parenkim ikatan pembuluh
(PVB) banyak mengandung pati, dihidrolisa
menggunakan asam lemah terlebih dahulu (HCl
1%; 80°C; 1 jam). Kemudian dihilangkan sebagian
besar kadar lignin dengan alkalin pulping
( pretreatment ) sesuai dengan metode yang
digunakan pada penelitian sebelumnya (Winarni,
Waluyo, Pari, Koda, & Yasumitsu, 2014).
3. Proses sakarifikasi
Proses sakarifikasi masing-masing bahan
sampel (10%) menggunakan enzim selulase (10
dan 15 FPU/g substrat (w/v)) dan surfaktan
Tween 20 (10%) dipersiapkan. Kontrol disiapkan
tanpa penambahan surfaktan. Kemudian
dimasukkan substrat dan dihidrolisa pada suhu
50°C selama 48 jam.
4. Proses fermentasi
Gula yang telah dihasilkan diambil sedikit
untuk dianalisa kadar gula pereduksi dengan
metode DNS (Miller, 1959). Sedangkan sisanya
difermentasi dengan penambahan urea, NPK dan
ragi (Saccharomyces cerevisae) selama 3-4 hari. Etanol
yang dihasilkan dianalisa menggunakan mesin
Gas Chromatography (GC) dengan kondisi
kolom OV 17; FID detektor; suhu initial 85°C;
suhu final 100°C, suhu injek 150°C dan suhu
detektor 200°C dengan pembawa gas nitrogen
dan hidrogen.
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Gambar 1. Skema tahapan produksi etanol
Figure 1. Ethanol production scheme
C. Analisis data
Rancangan penelitian yang dilakukan adalah
Rancangan Acak Lengkap dengan Percobaan
Faktorial. Faktor pertama (A) Perlakuan bahan
baku sebanyak 3 taraf, yaitu vaskular bundel (a1);
parenkim (a2) dan vb + pa (a3). Faktor kedua (B)
konsentrasi enzim terdiri dari 2 taraf, yaitu (b1) 10
FPU dan (b2) 15 FPU. Faktor ketiga (C)
Penambahan surfaktan terdiri dari 2 taraf, yaitu
menggunakan surfaktan (c1) dan kontrol/tanpa
surfaktan (c). Masing-masing perlakuan dilakukan
sebanyak 2 kali ulangan dan kontrol. Sehingga
jumlah total kombinasi perlakuan 3x2x2 = 12
kombinasi perlakuan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Kimia Batang Sawit
Hasil analisa proksimat bahan baku dan pulp
batang sawit dapat dilihat pada Tabel 1.
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa setelah
dilakukan pemisahan bagian batang sawit,
parenkim menunjukkan nilai kadar abu, ekstraktif,
kelarutan dalam air dingin, alkohol benzena, kadar
lignin, selulosa dan pati yang lebih tinggi

dibanding bagian lainnya (VB dan PVB).
Parenkim merupakan bagian dalam batang yang
masih banyak mengandung pati (22,8%), akan
tetapi ternyata pada serat (VB) juga masih banyak
mengandung pati (20,3%), sehingga dilakukan
hidrolisis dengan asam lemah. Asam berkonsentrasi rendah dapat digunakan dalam proses
solubilisasi dan hidrolisis pada pati, dengan
asumsi selulosa tidak ikut terhidrolisis ketika
hidrolisis pati menggunakan asam konsentrasi
rendah. (Smith et al., 2006). Sedangkan untuk VB
tidak dilakukan perlakuan pendahuluan untuk
dilihat pengaruhnya pada proses produksi
bioetanol.
Kadar lignin batang sawit pada semua bagian
(P, VB, dan PVB) menunjukkan nilai yang sama
tinggi antara 26-28%. Lignin dalam dinding sel
menutupi selulosa sehingga enzim akan
mengalami kesulitan untuk mengkonversi selulosa
menjadi gula. Oleh karena itu perlu adanya
delignifikasi atau pretreatment untuk mengurangi
kadar lignin dalam sampel sebelum proses
hidrolisis. Berdasarkan hasil penelitian
sebelumnya, tanpa delignifikasi, efisiensi hidrolisis
akan menunjukkan hasil yang rendah (< 20%)
(Lynd, 1996). Alkali pretreatment merupakan salah
satu metode yang efektif untuk meningkatkan
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Tabel 1. Analisa Proksimat bahan baku dan pulp batang sawit
Table 1. Proximate analysis of raw material and oil palm trunk pulp
(Parameter)
Moisture
content

Keterangan (Remarks) : P= parenkim (parenchyma); VB= ikatan pembuluh (vascular bundle); dan PVB= parenkim & ikatan
pembuluh (parenchyma and vascular bundle)

area permukaan dengan menambah ukuran
partikel biomasa, memutus ikatan antara lignin
dan karbohidrat dan melarutkan beberapa lignin
(Modenbach & Nokes, 2012). Setelah perlakuan
alkalin pulping (pretreatment) pada semua sampel,
kadar lignin batang sawit bagian P, VB dan PVB
menunjukkan penurunan, yaitu 14,9; 13,7; 6,96%
secara berurutan. Sehingga diharapkan, dengan
menurunnya kadar lignin pada bahan substrat,
hidrolisis enzimatis akan maksimal hasilnya.
Seiring menurunnya kadar lignin, maka kadar
selulosa bahan menjadi meningkat. Bagian PVB
menunjukkan kadar selulosa yang tertinggi
(81,1%) dibandingkan dua yang lainnya, sehingga
menunjukkan bahan lignoselulosa yang cukup
potensial untuk dijadikan bahan baku pembuatan
bioetanol.
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B. Kadar Gula Pereduksi Batang Sawit
dengan Konsentrasi Enzim 10 & 15 FPU/g
Substrat
Pengukuran gula pereduksi merupakan
parameter utama yang dianalisa pada proses
hidrolisis sebelum dilakukan proses fermentasi
untuk memproduksi etanol. Sebelum pengukuran, dibuat kurva kadar glukosa murni sebagai
standar perhitungannya. Dari tabel dapat dilihat
bahwa, konsentrasi enzim 10 FPU/g substrat
menunjukkan semua perlakuan (P,VB, dan PVB)
menggunakan surfaktan menghasilkan gula
pereduksi sebelum fermentasi yang lebih besar
dibandingkan tanpa surfaktan (kontrol). Bagian
VB menghasilkan gula pereduksi tertinggi (63,1
g/l) dibandingkan dua lainnya. Nilai gula
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pereduksi sebelum fermentasi atau besarnya
glukosa yang dihasilkan selama proses hidrolisis
sangat dipengaruhi oleh konsentrasi enzim yang
digunakan dan bagian batang yang digunakan
sebagai substrat untuk dihidrolisis.
Berdasarkan hasil penelitian pembuatan bioetanol dari ampas tebu dengan pretreatment perendaman 6% NaOH 12 jam, kemudian dihidrolisis dengan crude enzim selulase dari Aspergillus
niger selama 120 jam menghasilkan kadar gula
pereduksi sebanyak 54,47 mg/100 ml (Gunam,
Aryanta, Bagus, & Darma, 2011). Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Kongkiattikajorn
dan Yoonan (2006), yaitu hidro-lisis kulit ubi kayu
menggunakan kombinasi enzim (amilase,
amiloglukosidase, selulase, xylanase dan
pektinase) pada pH 5, suhu 50°C selama 24 jam
menghasilkan gula pereduksi sebanyak 54,14%.
Penggunaan konsentrasi enzim 15 FPU/g
substrat menunjukkan semua perlakuan (P,VB,
dan PVB) menggunakan surfaktan menghasilkan
gula pereduksi sebelum fermentasi yang lebih

besar dibandingkan tanpa surfaktan (kontrol).
Sedangkan dengan konsentrasi enzim 15 FPU/g
substrat, PVB menghasilkan gula pereduksi
tertinggi (59,8 g/l) dibandingkan dua lainnya,
meskipun VB menghasilkan gula pereduksi yang
tidak terlalu jauh berbeda, yaitu sebesar 56,9 g/l
(Tabel 3.)
Pada saat proses hidrolisis, rantai panjang
polisakarida diputus oleh bantuan enzim yang
spesifik, yaitu selulase menjadi gula rantai pendek
atau glukosa. Sedangkan semua kadar gula
pereduksi setelah fermentasi pada semua
perlakuan mengalami penurunan, karena
beberapa glukosa telah dirubah menjadi etanol
oleh kerja ragi (Taherzadeh & Karimi, 2007).
Berdasarkan analisa statistik pengaruh
perlakuan pembagian batang sawit (P, VB, dan
PVB) berpengaruh tidak nyata pada kadar gula
pereduksi sebelum fermentasi, dan berbeda
sangat nyata terhadap pemberian surfaktan atau
tidak pada konsentrasi enzim 10 dan 15 FPU/g
substrat (Lampiran 1.) Sedangkan pengaruh

sugar content
Tabel 2. Kadar gula pereduksi sebelum dan sesudah fermentasi (10 FPU/g substrat)
Table 2. Reduction sugar content before and after fermentation (10 FPU/g substrate)

Keterangan (Remarks) : P= parenkim (parenchyma); VB= ikatan pembuluh (vascular bundle); dan PVB= parenkim & ikatan
pembuluh (parenchyma and vascular bundle)

Tabel 3. Kadar gula pereduksi sebelum dan sesudah fermentasi (15 FPU/g substrat)
Table 3. Reduction sugar content before and after fermentation (15 FPU/g substrate)

Keterangan (Remarks) : P= parenkim (parenchyma); VB= ikatan pembuluh (vascular bundle); dan PVB= parenkim & ikatan
pembuluh (parenchyma and vascular bundle)
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konsentrasi gula pereduksi sebelum fermentasi
berpengaruh tidak nyata terhadap konsentrasi
setelah fermentasi pada kedua konsentrasi enzim
tersebut (10 dan 15 FPU/g substrat).
C. Kadar Etanol Batang Sawit dengan
Konsentrasi Enzim 10 & 15 FPU/g
Substrat
Fermentasi merupakan proses yang sangat
penting dan sangat menentukan hasil pada proses
pembuatan bioetanol. Fermentasi etanol adalah
perubahan 1 mol glukosa (gula) menjadi 2 mol
etanol dan 2 mol CO2. Pada proses fermentasi
etanol, kamir akan melakukan metabolisme
glukosa dan fruktosa membentuk asam piruvat
melalui tahapan reaksi pada jalur Embden-MeyerhofParnas, sedangkan asam piruvat yang dihasilkan
akan didekarboksilasi menjadi asetaldehida yang
mengalami dehidrogenasi menjadi etanol. Reaksi
pemecahan glukosa menjadi etanol seperti berikut
ini :
C6H12O6
2C2H5OH + 2CO2
Khamir atau ragi yang sering digunakan dalam
fermentasi etanol adalah Saccharomyces cerevisiae,
karena jenis ini dapat berproduksi tinggi, toleran
terhadap alkohol yang cukup tinggi (12-18% v/v),
tahan terhadap kadar gula yang tinggi dan tetap
aktif melakukan fermentasi pada suhu 4-32 °C
(Gaur, 2006). Pada penelitian ini, ragi yang
digunakan berupa ragi roti dengan merk dagang
fermipan.
Kadar etanol sampel dengan dua konsentrasi
enzim (10 dan 15 FPU/g substrat) dapat dilihat
pada Tabel 4. Dari tabel tersebut dapat dilihat
bahwa semua perlakuan sampel menggunakan
surfaktan, menghasilkan kadar etanol yang lebih

besar dari tanpa penambahan surfaktan (kontrol).
VB menghasilkan kadar etanol tertinggi
dibanding dua yang lainnya (0,91% dan 1,63%),
pada kedua konsentrasi enzim (10 & 15 FPU/g
substrat). Meskipun nilai tersebut masih lebih
kecil dari kadar etanol kontrol gula yang diukur
(6,85%). Kadar etanol dengan konsentrasi enzim
15 FPU/g substrat menghasilkan nilai yang cukup
signifikan dibanding dengan 10 FPU/g substrat,
kecuali pada PVB. Hal ini kemungkinan
dikarenakan terjadi kesalahan pada waktu proses
fermentasi. Seharusnya PVB dapat menghasilkan
kadar etanol yang tinggi, karena memiliki kadar
lignin yang paling rendah dibanding yang lainnya,
dan menunjukkan kadar gula pereduksi tertinggi
sebelum fermentasi pada 20 FPU/g substrat
(Tabel 3). Dari hasil analisa fisik, kemungkinan
disebabkan adanya jamur yang tumbuh pada saat
proses fermentasi yang menyebabkan gula dalam
sampel dikonsumsi oleh jamur atau mikroba,
sehingga etanol yang dihasilkan menjadi rendah.
Lama waktu fermentasi secara umum akan
mempengaruhi kadar bioetanol yang dihasilkan.
Semakin lama waktu fermentasi, maka semakin
tinggi kadar bioetanol yang dihasilkan. Akan
tetapi, S acchar omyces cere visiae memiliki
keterbatasan untuk hidup pada kadar alkohol
tertentu, sehingga perlu diketahui lama fermentasi
yang tepat, agar diperoleh kadar etanol yang
tinggi, kadar pH rendah, produksi gas tinggi tapi
tidak mengganggu pertumbuhan Saccharomyces
cerevisiae (Azizah, Al-Baarri, & Mulyani, 2012).
Chin, Hing, Wong, Tey, dan Paridah, (2010)
menunjukkan bahwa kondisi optimum fermentasi
untuk menghasilkan bioethanol dari lignoselulosa
menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae adalah
dengan menggunakan 33,2 °C dan pH 5,3.

Tabel 4. Kadar etanol limbah batang sawit (10 dan 15 FPU/g substrat)
Table 4. Ethanol content of oil palm trunk waste (10 and 15 FPU/g substrate)
(Sample)

Keterangan(Remarks) : P= parenkim (parenchyma); VB= ikatan pembuluh (vascular bundle); dan PVB= parenkim & ikatan
pembuluh (parenchyma and vascular bundle); FPU = Filter Paper Unit

132

Pembuatan Bioetanol Secara Enzimatis Dari Limbah Batang Sawit (Elaeis guineensis) Dengan Penambahan Surfaktan
(Ina Winarni, Sri Komarayati & T. Beuna Bardant)

Hasil penelitian Prawitwong et al. (2012)
menunjukkan, hidrolisis 30% (w/v) parenkim
batang sawit yang telah di pretreatment alkali yang
dihidrolisis dan fermentasi secara bersamaan
(HSS-SSF) pada suhu 32 °C, 150 rpm selama lima
hari dengan memasukkan campuran enzim 18
FPU/g subst rat selu lase GODO-T CL
konsentrasi dan 10 U/g substrat Novozyme-188
menghasilkan kadar etanol sebanyak 6,1% (w/v).
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Penambahan surfaktan dapat meningkatkan
kadar gula pereduksi dan kadar etanol. Kadar gula
pereduksi sebelum (10 dan 15 FPU/g substrat)
semua perlakuan pemisahan bagian batang sawit
(P,VB dan PVB) lebih tinggi (16,6-63,1 g/l) dan
(25-59,8 g/l) dibandingkan kontrol (8,12-20,7 g/l)
dan (8,85-27,8 g/l). Semakin tinggi konsentrasi
enzim yang diberikan pada saat hidrolisis, semakin
tinggi kadar etanol yang dihasilkan setelah
fermentasi. Batang sawit pada bagian parenkim
(P), ikatan pembuluh (VB) dan campuran
parenkim dengan ikatan pembuluh (PVB)
menghasilkan kadar gula pereduksi sebelum
fermentasi dan kadar etanol yang relatif sama.
B. SARAN
Perlu dilakukan perlakuan pendahuluan
berupa hidrolisa asam lemah untuk bahan
lignoselulosa yang juga mengandung pati dan
penambahan surfaktan untuk meningkatkan
kadar etanol yang dihasilkan.
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Lampiran 1. Analisa sidik ragam pengaruh perlakuan terhadap kadar gula pereduksi sebelum
fermentasi (10 & 15 FPU/g substrat)
Appendix 1. Analysis of variance of treatments effects on reduction sugar content before
fermentation (10 & 15 FPU/g substrate)
Sumber
keragaman
(Source of
variance)
Konsentrasi
kadar gula
peredeuksi
sebelum
fermentasi (10
dan 15 FPU/g
substrat)
(concentration
of reduction
sugar content
before
fermentation
(10 dan 15
FPU/g
substrate)
(M)
Sampel atau
kontrol
(Control)
(K)
Perlakuan
(Treatments)
(H)
Galat (Error)
Total (Total)

DB
(df)

Jumlah kuadrat
(Sum of square)

Kuadrat Tengah
(Mean of square)

F hitung
(F calculation)

Pr ˃ F

1

41,45095452

41,45095452

4,81

0,0367

1

774,06171554

154,81234311

17,97

0,0001

5

0,59347037

0,59347037

0,07

0,7949

28
35

241,1990688
1739,99686875

8,61425217
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ABSTRACT
Bark extracts of nine plant species from Lore Lindu National Park (NP) had been studied for the antioxidant
potential and their cytotoxic effects. The antioxidant activity was tested by determining the peroxide value (POV) using the
iodometric method. The toxicity test was done by counting the death of shrimp larva (Artemia salina) using Brine
Schrimp Lethality Test (BSLT) method. The test results showed three bioactive components (saponin, flavonoid, and
polyphenol) were mostly obtained from the 3 plant species that have low POV, namely Dysoxylum gaudichaudianum,
Gardenia augusta, and Nauclea orientalis. The most striking of cytotoxic effects (LC50 < 200 μg/ml) were found
from Koordersiodendron pinnatum (170.86 μg/ml), Nauclea orientalis (182.89 μg/ml), and Kleinhovia
hospita (191.35 μg/ml) extracts.
Keywords: Peroxide value, antioxidant activity, cytotoxic effect, bark extract
ABSTRAK
Ekstrak kulit sembilan jenis tumbuhan yang ditemukan di lokasi Taman Nasional (TN) Lore Lindu
telah diteliti potensi antioksidan dan efek sitotoksiknya. Aktivitas antioksidan diuji dengan menentukan
nilai peroksida (POV) menggunakan metoda iodometri, sedangkan uji toksisitasnya dengan menghitung
kematian larva udang (Artemia salina) menggunakan metoda Brine Schrimp Lethality Test (BSLT).
Hasil pengujian menunjukkan tiga komponen bioaktif (saponin, flavonoid, dan polifenol) terbanyak
diperoleh pada 3 jenis tumbuhan yang memiliki POV rendah, yaitu Dysoxylum gaudichaudianum,
Gardenia augusta, dan Nauclea orientalis. Efek sitotoksik paling mencolok (Lc50 < 200 μg/ml) diperoleh
pada ekstrak Koordersiodendron pinnatum (170,86 μg/ml), Nauclea orientalis (182,89 μg/ml), dan Kleinhovia
hospita (191,35 μg/ml).
Kata kunci: Nilai peroksida, aktivitas antioksidan, efek sitotoksis, ekstrak kulit kayu
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I. PENDAHULUAN
Kawasan hutan Taman Nasional (TN) Lore
Lindu menjadi salah satu lokasi perlindungan
keanekagaman hayati obat di Sulawesi Tengah.
Lokasinya berjarak sekitar 60 kilometer selatan
kota Palu, luasnya 189.000 km², dan ketinggian
bervariasi antara 200 - 2.610 m di atas permukaan
laut. Jenis-jenis flora-fauna endemik Sulawesi
banyak ditemukan di TN Lore Lindu. Jenis-jenis
tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat
tradisional dan kosmetik oleh masyarakat lokal
juga menarik diungkap secara ilmiah.
Sebanyak 104 jenis tumbuhan digunakan
sebagai obat tradisional di kawasan TN Lore
Lindu (Susiarti, Purwanto, & Windadari, 2009).
Jenis-jenis tersebut digunakan untuk menanggulangi 46 macam gejala penyakit. Jumlah
bahan obat tradisional yang telah diteliti secara
ilmiah hanya sedikit, terutama tumbuhan obat
yang memiliki efek pada proliferasi sel dan
penghambatan pertumbuhan sel, seperti obat
anti infeksi bakteri dan anti kanker. Tumbuhan
obat dari kawasan ini yang mengandung
komponen bioaktif seperti senyawa polifenol,
alkaloid, terpen, flavonoid, dan minyak atsiri
yang memiliki sifat antioksidan juga perlu
diteliti (Berghe, Haemers, & Vlientinck, 1993;
Surf, 1999). Hasil penelitian membuktikan
bahwa ekstrak dari kulit batang kayu, khususnya jenis-jenis dari suku Sterculiaceae
mengandung senyawa antioksidan (polifenol,
flavonoid, dan saponin) sangat banyak dibanding
bagian daun dan akar (Saefudin, Marusin, &
Chairul, 2013).
Antioksidan adalah suatu senyawa yang dapat
memperlambat atau mencegah proses oksidasi
dan dapat melawan serta menetralisir radikal
bebas dan memperbaiki kerusakan oksidatif pada
molekul biologis (Vimala, Adenan, Ahmad, &
Rohana, 2003). Radikal bebas adalah suatu
molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron
yang tidak berpasangan. Bila radikal bebas
kehilangan satu atau lebih elektron yang
bermuatan listrik, maka untuk mengembalikan
keseimbangannya radikal bebas akan bersifat
reaktif dan berusaha mendapatkan elektron dari
molekul lain atau melepas elektron yang tidak
berpasangan (Praptiwi, Harapini, & Astuti, 2006;
Chen & Yen, 2007; Muhilal, 2012).
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Pengungkapan potensi antioksidan sangat
berkaitan dengan senyawa bioaktif yang terdapat
dalam ekstrak tumbuhan. Indikatornya sangat
ditentukan oleh nilai peroksida (POV). Nilai
peroksida menunjukkan kemampuan senyawa
bereaksi dengan radikal bebas sehingga laju
oksidasi lemak dalam ekstrak atau produk
terhambat, sedangkan sifat sitotoksik pada kultur
in vitro dapat mengetahui khasiat bahan obat
tersebut, terutama terhadap penghambatan
tumbuh sel kanker, misalnya pada sel hella dan sel
limfosit (Thompson, 1995; Meyer et al., 1982).
Tulisan ini mempelajari hasil penapisan
fitokimia untuk mengetahui kandungan bioaktif
ekstrak kulit kayu sembilan jenis tumbuhan dari
TN Lore Lindu, dan nilai peroksidanya sebagai
indikator penghambat proses oksidasi. Sedangkan
pengujian sifat sitotoksisnya untuk mengetahui
penghambatan tumbuh oleh senyawa bioaktif
terhadap sel larva udang (Artemia salina Leach).
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan dan Alat
Sembilan jenis tumbuhan obat yang diteliti
(Tabel 1) adalah hasil eksplorasi di sekitar TN
Lore Lindu, Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa,
Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nama lokal dan
bagian tanaman yang digunakan dalam
pengobatan dicatat serta dikoleksi bersama tetua
adat dan informan yang mengetahui pengobatan
tradisional. Selanjutnya bagian tanaman tersebut
dibuat herbariumnya. Sebanyak sembilan jenis
tumbuhan yang kulit kayunya digunakan sebagai
ramuan pengobatan penyakit kronis, seperti
infeksi, tumor atau yang memiliki sifat antikanker
dikoleksi untuk diekstrak di laboratorium
fitokimia.
Bahan kimia yang dibutuhkan terdiri dari
etanol, asetat, kloroform, dan natrium tiosulfat
(Na2SO3) 0,1 N, asam klorida pekat (HCl), natrium
klorida kasar (NaCl), dimetil sulfoksida (DMSO)
dan kalium iodat (KIO3). Bahan lain yang juga
digunakan adalah aquades dan larutan kanji 1%,
sedangkan bahan untuk pengujian sifat sitotoksis
ekstrak adalah larva udang (Artemia salina Leach).
Peralatan yang digunakan, antara lain
hammermill, rotavapor, freeze dryer, tabung erlenmeyer,
dan vial (wadah steril).

Potensi Antioksidan dan Sifat Sitotoksis Ekstrak Kulit Kayu Sembilan Jenis Tumbuhan dari Taman Nasional Lore Lindu
(Saefudin & Efrida Basri)

Tabel 1. Sembilan jenis tumbuhan obat yang diteliti
Table 1. Nine species of medicinal plants investigated
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama lokal
(Local name)

Nama ilmiah
(Scientific name)

Suku
(Family )

Mbosi
Jasmine
Balarowa
Sauri
Bakafa
Nantu
Mayopah
Kalungka
Taetemale

Dysoxylum gaudichaudianum Bl.
Gardenia augusta Merr.
Kleinhovia hospita L.
Koordersiodendron pinnatum Merr.
Nauclea orientalis L.
Pterospermum celebicum Miq.
Pterospermum diversifolium Bl.
Sterculia insularis R. Br.
Urophyllum arboreum Reinw.ex Bl.

Meliaceae
Rubiaceae
Sterculiaceae
Anacardiaceae
Rubiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Rubiaceae

B. Metode Penelitian
1. Ekstraksi
Kulit kayu kering dihaluskan dan diayak kasar
(mesh 8). Sebanyak 200 g serbuk dari setiap jenis
ditimbang dan dimaserasi (direndam) dengan
pelarut etanol encer selama 24 jam. Selanjutnya,
disaring sampai tetesan akhir tidak berwarna.
Filtrat hasil saringan ditampung dan dipekatkan
dengan rotavapor sampai volumenya menjadi 100
ml, lalu dikeringkan dalam freeze dryer untuk
mendapatkan ekstrak kering.
2. Uji peroksida (POV)
Metode yang digunakan untuk pengujian
peroksida, mengacu pada Williams (1995).
Sebanyak 5 g ekstrak kering dan bahan baku
pembanding dimasukkan ke dalam tabung reaksi
erlenmeyer bertutup (100 ml) dan ditambahkan 30
ml larutan asam asetat-khloroform (3:2). Tabung
digoyang-goyang agar semua bahan terlarut
sempurna, dan ditambahkan 0,5 ml larutan jenuh
KI serta 30 ml aquades sampai larutan menjadi
homogen. Larutan kemudian dititrasi secara
perlahan menggunakan 0,1 N natrium tiosulfat
(Na 2 S 2 O 3 ) sambil dikocok sampai warna
kuningnya hilang, lalu ditambahkan 0,5 ml larutan
kanji 1%. Selama pengocokan, titrasi tetap
dilanjutkan hingga warna biru larutan tepat
menghilang. Dari hasil titrasi tersebut tercatat
jumlah (ml) natrium tiosulfat yang terpakai dan
dapat dihitung nilai peroksida serta potensi atau
aktivitas antioksidan dari setiap komponen kulit
kayu.

Bilangan peroksida dinyatakan dalam miliequivalen dalam setiap 1.000 g sampel. Rumus
penentuan bilangan peroksida, sebagai berikut:
POV (mg) = S x N x 1/1000 g sampel
di mana: S = natrium tiosulfat (ml),
N = normalitas dari natrium tiosulfat
Pada penelitian ini nilai POV ekstrak
dibandingkan dengan nilai POV vitamin E (alphatocopherol) karena vitamin E telah dimanfaatkan
sebagai antioksidan alami dan berfungsi sebagai
reduktor pada proses oksidasi reduksi lemak
(Praptiwi et al., 2006).
3. Penapisan fitokimia
Penapisan fitokimia dilakukan secara kualitatif
untuk mengetahui tiga komponen bioaktif
(polifenol, saponin, dan flavonoid) yang
terkandung dalam kulit kayu. Metode yang
digunakan dalam pengujian tersebut, mengacu
pada Guevera dan Recio (1985).
a. Polifenol
10 mg ekstrak setiap kulit kayu dimasukkan ke
dalam tabung reaksi dan dilarutkan dengan 10 ml
air panas, kemudian diaduk sampai terlarut.
5 tetes NaCl 10% ditambahkan ke dalam larutan
tersebut dan dikocok sampai homogen. Larutan
dibagi ke dalam 2 tabung reaksi. Tabung pertama
sebagai kontrol positif dan tabung kedua
ditambahkan 3 tetes pereaksi FeCl3. Pengamatan
dilakukan terhadap perubahan warna. Ekstrak
positif mengandung polifenol apabila terbentuk
warna biru atau biru hitam untuk senyawa
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terhidrolisa dan warna biru hijau untuk senyawa
terkondensasi.
b. Flavonoid
10 mg ekstrak setiap kulit kayu dimasukkan ke
dalam tabung reaksi, kemudian dicuci dengan
heksana sampai berwarna bening dan warna
pigmen ekstrak hilang. Bahan ekstrak tersebut
dikeringkan di atas penangas air untuk menghilangkan sisa heksana. Selanjutnya ditambahkan
5 ml etanol 80% dan dikocok hingga homogen.
Larutan dibagi ke dalam 2 tabung reaksi. Tabung
pertama ditambahkan 0,5 ml HCl pekat dan 3-4
tetes butir logam magnesium. Setelah 10 menit
jika terbentuk warna, diencerkan lagi dengan
aquades dan ditambahkan 1 ml oktil alkohol.
Tabung reaksi kemudian ditutup dan dikocok. Bila
warnanya berubah maka positif ada kandungan
flavonoid.
Tabung kedua ditambahkan 0,5 HCl pekat dan
diamati perubahan warnanya. Kemudian larutan
dipanaskan di atas penangas selama 15 menit.
Setelah 1 jam diamati perubahan warnanya. Jika
berwarna merah intensif atau violet, maka ekstrak
tersebut memiliki leukoantosianin.
c. Saponin
10 mg ekstrak dimasukkan ke dalam tabung
reaksi dan dilarutkan dengan 5 ml etanol 80%,
kemudian ditambahkan 5 ml aquades. Campuran
dikocok beberapa saat dan dibiarkan selama 30
menit. Busa yang terjadi diamati dan diukur
tingginya. Jika tinggi busa lebih 3 cm dari permukaan maka ekstrak tersebut mengandung
saponin.
4. Uji Toksisitas
Metode penelitian untuk mengamati sifat
sitotoksis senyawa dalam ekstrak kulit kayu adalah
Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) (Meyer et al.,
1982). Metode ini ditujukan terhadap tingkat
kematian larva atau telur (kista) udang Artemia
salina L. yang disebabkan oleh ekstrak uji. Dalam
penelitian ini ekstrak yang diuji diperoleh dari hasil
ekstraksi bertingkat sama seperti ketika menguji
aktivitas antioksidan.
Kegiatan diawali dengan membuat larutan
ekstrak etanol sebanyak 4 konsentrasi (dosis),
masing-masing 10, 100, 1000, dan 2000 μg/ml,
menggunakan air laut buatan (3,8 g garam kasar
tidak beryodium dilarutkan dalam 1 l air suling)
dan DMSO (dimetil sulfoksida). Setiap dosis dibuat
triplo 5 ml dan dimasukan ke dalam vial (wadah
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steril) 20 ml yang telah ditandai pada volume 10
ml. Sebanyak 50 mg kista udang Artemia salina
dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air
laut buatan tersebut. Separuh bagian wadah
dibiarkan terbuka untuk pencahayaan (lampu).
Setelah 3 hari, kista menetas sempurna menjadi
larva dewasa yang siap untuk diuji toksisitasnya.
Berikutnya, 10 ekor larva dewasa dimasukkan
ke dalam vial dari masing-masing dosis yang
ditandai pada volume 10 ml. Larva tersebut
dibiarkan dalam vial selama 24 jam, kemudian dari
setiap dosis diamati jumlah yang mati.
Hasil yang diperoleh dihitung sebagai nilai
LC50 (Lethal concentration) ekstrak uji, yaitu jumlah
dosis atau konsentrasi ekstrak uji yang dapat
menyebabkan kematian larva udang sejumlah
50% setelah masa inkubasi 24 jam. Menurut
Meyer et al. (1982), kematian Artemia salina
menjadi parameter untuk menunjukkan adanya
kandungan zat aktif yang bersifat toksik. Tingkat
toksisitas suatu senyawa uji dapat dilihat dari nilai
LC50 menggunakan grafik probit-log konsentrasi.
Jika nilai LC50 lebih kecil dari 1000 μg/ml, maka
senyawa uji tersebut dikatakan toksik. Semakin
kecil nilai LC50, semakin toksik suatu senyawa
uji. Untuk mendapatkan nilai LC50 dari masingmasing ekstrak dihitung secara Probit Finney (Mc
Laughlin & Rogers, 1998).
Percobaan dirancang secara acak lengkap
dengan 3 kali ulangan. Jika terdapat perbedaan
dilanjutkan dengan uji jarak Duncan pada taraf
5%.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Nilai Peroksida (POV)
Nilai peroksida (POV) ekstrak kulit kayu
sembilan jenis tumbuhan yang diuji bervariasi dari
rendah sampai tinggi dan berbeda secara
signifikan (Tabel 2). Hal ini menunjukkan terdapat
perbedaan yang nyata antara kelompok yang
memiliki POV tinggi dengan kelompok yang
memiliki POV rendah. Jika dibandingkan dengan
POV vitamin E yang dijadikan kontrol (POV
212,52 μg/ml), maka jenis tumbuhan yang
termasuk kelompok rendah (POV <100 μg/ml)
adalah G. augusta, D. gaudichaudianum, N. orientalis,
dan P. celebicum; kelompok sedang (POV 109,30115,31μg/ml) yaitu U. arboreum dan K. hospita;
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Tabel 2. Hasil identifikasi tanaman dan nilai perokdsida (POV)
Table 2. Result of plants identification and peroxide value (POV)
No. Nama lokal
(Local name)

Nama ilmiah
(Scientific name)

Suku
(Family )

POV–kulit kayu
(POV of bark),
μg/ml)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dyssoxylum gaudichaudianum Bl.
Gardenia augusta Merr.
Kleinhovia hospita L.
Koordersiodendron pinnatum Merr.
Nauclea orientalis L.
Pterospermum celebicum Miq.
Pterospermum diversifolium Bl.
Sterculia insularis R. Br
Urophyllum arboreum Reinw.ex Bl.

Mbosi
Jasmine
Balarowa
Sauri
Bakafa
Nantu
Mayopah
Kalungka
Taetemale

Meliaceae
Rubiaceaae.
Sterculiaceae
Anacardiaceae
Rubiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Rubiaceae

68,90 a
66,80 a
115,31 b
140,61 c
75,28 a
76,96 a
311,99 e
142,33 c
109,30 b

10

Kontrol positif (-tokoferol/vit. E)

212,52 d

Keterangan (Remarks): Nilai rata-rata diikuti huruf sama tidak berbeda nyata dalam uji Duncant pada taraf 5% (mean value
followed by the same letter in vertical direction means no significant difference)

kelompok agak tinggi (POV 140,61-142,33μg/
ml) yaitu K. pinnatum dan S. insularis; dan kelompok
sangat tinggi (POV 311,99 μg/ml) hanya pada
kulit kayu P. diversifolium.
Nilai peroksida (POV) dari delapan ekstrak
yang diuji lebih rendah, yang menunjukkan
kedelapan jenis tersebut memiliki sifat
antioksidan. Hal ini karena sifat antioksidan suatu
bahan berbanding terbalik dengan nilai
peroksidanya. Semakin kecil POV suatu bahan
semakin tinggi aktivitas antioksidannya, demikian
pula sebaliknya. Antioksidan dapat menghambat
laju oksidasi bila bereaksi dengan radikal bebas.
Dengan demikian jenis-jenis tersebut berpotensi
sebagai tanaman obat karena memiliki senyawa
antioksidan yang berperan sebagai penghambat
reaktif oksigen species (ROS), radikal bebas dan
peredam super oksida (SO). Bahkan empat jenis
yang memiliki POV di bawah 100 μg/ml (POV
rendah), terindikasi berkemampuan menghambat
oksidasi yang lebih baik dibanding empat jenis
yang lain. Aktivitas antioksidan tumbuhan bisa
ditentukan dari ada atau tidaknya satu atau
beberapa komponen bioaktif seperti polifenol,
flavonoid, saponin, vitamin C dan E, karoten, dan
sebagainya (Hernani & Rahardjo, 2006; Pantelidis,
Vasilakakis, Manganaris, & Diamantidis, 2007;
Chen & Yen, 2007). Senyawa-senyawa tersebut

banyak terdapat di bagian kulit kayu dan hanya
sedikit pada ranting, daun, buah, akar, bunga,
pollen dan biji (Tiwari, Kumar, Kaur, Kaur, &
Kaur, 2011).
Hasil pengujian, ekstrak kulit kayu P.
diversifolium memiliki POV sangat tinggi yaitu
311,99 μg/ml, tertinggi di antara yang lain. Nilai
tersebut juga melebihi nilai POV vitamin E yang
dijadikan kontrol. Hal ini mengindikasikan kulit
kayu tumbuhan tersebut tidak berpotensi sebagai
tanaman obat. Namun, ini berbeda dengan hasil
pengujian sebelumnya yang menggunakan kulit
kayu dari jenis tumbuhan yang sama yang tumbuh
di Bogor. Ekstrak kulit kayu P. diversifolium dari
tempat tumbuh di Bogor memiliki aktivitas
antioksidan yang cukup tinggi, yaitu di atas 90%
(Saefudin et al., 2013) dengan komponen bioaktif
saponin dan polivenol sangat banyak. Perbedaan
tersebut bisa saja karena kondisi tempat tumbuh
yang berbeda, cara penanganan panen yang
kurang tepat, ataupun karena faktor umur,
sebagaimana ditemukan pada komposisi minyak
esensial dari ekstrak Hyptis suaveolens (Marcio et
al., 2005) dan ekstrak tujuh spesies dari suku
Myrtaceae (Cleber, Luiz, Celia, Antonio, & Fraz,
2007) dengan kasus yang sama. Selain ketiga
faktor yang disebutkan, perbedaan hasil pengujian
kemungkinan bisa karena penggunaan bahan
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sebagai pelarut atau metode ekstraksi yang
berbeda. Oleh karena itu, pengujian lain sebagai
pembanding perlu dilakukan.
B. Penapisan Fitokimia
Analisis awal untuk mengetahui golongan
senyawa yang terkandung dalam suatu bahan
tumbuhan sehingga bisa diperkirakan pemanfaatannya yaitu melalui penapisan fitokimia.
Data hasil penapisan fitokimia ekstrak kulit kayu
sembilan jenis tumbuhan, disajikan dalam Tabel 3.
Data hasil ekstrak sembilan jenis kayu
menggunakan pelarut etanol menunjukkan
adanya korelasi antara nilai peroksida (POV)
dengan keberadaan senyawa saponin, polifenol,
dan flavonoid. Menurut Vimala et al. (2003),
ekstrak tumbuhan yang mengandung kelompok
senyawa saponin, flavonoid dan tannin (polifenol)
yang tinggi memberikan aktivitas antioksidan
yang tinggi pula. Saponin sebagai bahan obat
dapat mengurangi resiko aterosklorosis karena
kemampuannya mengikat kolesterol (Arcuri,
2004), dan tanin (polifenol) memiliki efek
antidiabetes karena kemampuannya menghambat
enzim pengganggu insulin (Saifudin, Rahayu, &
Teruna, 2011), sedangkan flavonoid memiliki efek
antihipertensi, mencegah penyakit degeneratif,
melindungi jaringan otot jantung (myocardial) dari
iskemia dan luka reperfusi, serta mengurangi
resiko terjadinya serangan jantung (Arung,
Muladi, Shimizu, & Kando, 2008; Ikizler, Erkasap,
Dernek, Kural, & Kaygisiz, 2007).

Empat ekstrak kulit kayu dengan POV rendah
<100 μg/m (Tabel 2) berpotensi sebagai
antioksidan alami yang tinggi karena memiliki
ketiga senyawa antioksidan (saponin, flavonoid,
dan polifenol) dalam jumlah yang banyak,
kecuali pada P. celebicum yang pada pengujian
ini tidak ditemukan senyawa flavonoid (Tabel 3).
Jadi penentu aktivitas antioksidan dari P. celebicum
didominasi senyawa saponin dan polifenol.
Pada penelitian sebelumnya (Saefudin et al., 2013),
senyawa flavonoid dari kulit kayu P. celebicum
ditemukan dalam jumlah banyak. Hal ini dimungkinkan karena tempat tumbuh dan penggunaan metode ataupun fraksi pelarut ekstrak P.
celebicum yang digunakan berbeda.
Pemanfaatan tumbuhan obat D. gaudichaudianum secara luas dilaporkan bisa sebagai bahan
antibakteri, anti demam, kejang perut, dan
astrigen (Praptiwi & Harapini, 2004), daun dari G.
augusta sebagai obat penyakit kanker (Lestari,
2010), sementara akar dari tumbuhan N. orientalis
dimanfaatkan masyarakat sekitar TN Lore Lindu
untuk obat kencing manis dan kencing bernanah
(Susiarti et al., 2009).
Famili Rubiaceae telah lama dikenal sebagai
sumber tumbuhan obat tradisional Indonesia.
Hasil penelitian Sofnie, Saefudin, dan Chairul
(2013), ada tiga ekstrak kulit dari jenis Rubiaceae
yang potensial sebagai antioksidan, yaitu ekstrak
kulit kayu Anthocephallus macrophyllus, Wendlandia
glabrata, dan Guettarda speciosa. Pada penelitian ini,
tiga ekstrak kulit kayu dari famili Rubiaceae yang
diteliti juga memiliki senyawa antioksidan (Tabel

Tabel 3. Komponen bioaktif hasil penapisan ekstrak tumbuhan obat
Table 3. Results of screening bioactive components of medicinal plant extracts
Jenis (Species)

Suku (Family)

Komponen kimia (Chemical compound)
Saponin
Flavonoid
Polifenol

Dysoxylum gaudichaudianum Bl.

Meliaceae

++

++

++

Gardenia augusta Merr.

Rubiaceae

++

++

++

Kleinhovia hospita L.

Sterculiaceae

++

+

+

Koordersiodendron pinnatum Merr.

Anacardiaceae

-

+

+

Nauclea orientalis L.

Rubiaceae

++

++

++

Pterospermum celebicum Miq.
Pterospermum diversifolium Bl.

Sterculiaceae
Sterculiaceae

++
+

+

++
+

Sterculia insularis R. Br.
Urophyllum arboreum Reinw.ex Bl.

Sterculiaceae
Rubiaceae

+
+

++
-

+
+
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3). Dua jenis diantaranya, yaitu G. augusta dan N
orientalis mengandung flavonoid, polifenol dan
saponin dalam jumlah yang cukup tinggi,
sedangkan U. arboreum hanya mengandung
saponin dan polifenol dalam jumlah yang rendah.
Berbeda dengan ekstrak kulit kayu menggunakan pelarut metanol yang menghasilkan
senyawa fenolik (flavonoid, polifenol) dalam
jumlah yang sangat banyak (+++) (Saefudin et al.,
2013), ekstrak kulit kayu dalam penelitian ini
dengan menggunakan pelarut etanol hanya
memperoleh senyawa fenolik dalam jumlah
sedang (++). Hal ini karena pelarut metanol
memiliki kemampuan tinggi untuk melarutkan
senyawa-senyawa fenolik yang bersifat antioksidan (Chia et al., 2007 dalam Sari, Syafii,
Achmadi, Hanafi, & Laksana, 2012).
C. Efek Sitotoksis
Hasil uji Toksisitas kulit kayu kesembilan jenis
tumbuhan yang diperiksa dengan metode BSLT
menunjukkan aktivitas sitotoksiknya bervariasi
dari sangat kuat (LC50 170,86 – 347,87 μg/ml),
sedang (LC50 424,59 – 438,12 μg/ml), sampai
rendah (LC50 659,78 – 932,82 μg/ml) (Tabel 4).
Nilai LC50 yang bervariasi menggambarkan
distribusi kandungan kimia dalam masing-masing
ekstrak yang diuji bervariasi. Sesuai kriteria
Meyer et al. (1982), semua jenis yang diteliti
termasuk toksis karena nilai LC50 masih di bawah
1000 μg/ml. Dari penelitian ini diperoleh ekstrak
kulit kayu K. pinnatum (LC50 170,86 μg/ml), N.
orientalis (LC50 182,89 μg/ml), K. hospita (LC50

191,35 μg/ml) U. arboreum (LC50 322,38 μg/ml),
dan D. gaudichaudianum (LC50 347,87 μg/ml)
yang paling sensitif terhadap larva A. salina.
Hal ini menunjukkan kulit kayu kelima jenis
tumbuhan tersebut memiliki aktivitas toksisitas
yang paling mencolok. Hasil penelitian sitotoksis
lain dari famili Zingiberaceae, khususnya
ekstrak Curcuma zedoaria pada konsentrasi tinggi
10% bersifat efektif menghambat pertumbuhan sel kanker hela. Pemberian ekstrak etanol
dosis tinggi mengubah bentuk sel hela dengan
ukuran makin membesar, dinding sel pecah dan
terjadi fragmentasi sel (Saefudin, Syarif, &
Chairul, 2014).
Meskipun semua kulit kayu tumbuhan di atas
termasuk kategori toksik dan berpotensi sebagai
bahan obat herbal/alami (Meyer et al., 1982),
namun perlu kehati-hatian dalam penggunaannya,
terutama sewaktu menetapkan konsentrasi atau
dosis obatnya. Ekstrak kulit kayu dengan daya
toksisitas sangat tinggi dalam penggunaannya
cukup menggunakan dosis yang rendah, demikian
pula sebaliknya.
IV. KESIMPULAN
Ekstraksi kulit kayu sembilan jenis tumbuhan
dari TN Lore Lindu menghasilkan 4 kelompok
nilai peroksida (POV). Kelompok rendah (POV
<100 μg/ml) ditemukan pada Gardenia augusta,
Dysoxylum gaudichaudianum, Nauclea orientalis, dan
Pterospermum celebicum; kelompok sedang (POV

Tabel 4. LC50 ekstrak etanol
Tabel 4. LC50 of ethanol extracts
No.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nama ilmiah
(Scientific name)
Dyssoxylum gaudichandianum Bl.
Gardenia augusta Merr.
Kleinhovia hospita Linn.
Koordersiodendron pinnatum Merr.
Nauclea orientalis L.
Pterospermum celebicum Miq.
Pterospermum diversifolium Bl.
Sterculia insularis R. Br.
Urophyllum arboreum Rien.ex Bl.

Nama local
(Local name)
Mbosi
Jasmine
Balarowa
Sauri
Bakafa
Nantu
Mayopah
Kalungka
Taetemale

Suku
(Family)
Meliaceae
Rubiaceaae.
Sterculiaceae
Anacardiaceae
Rubiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae
Rubiaceae

LC50
(μg/ml)
347,87 b
659,78 d
191,35 ab
170,86 a
182 89 ab
932,82 d
438,12 c
424,59 c
322,38 b

Keterangan (Remarks): Nilai rata-rata diikuti huruf sama tidak berbeda nyata dalam uji Duncan pada taraf 5% (mean value
followed by the same letter in vertical direction means no significant difference)
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109,30-115,31 μg/ml) pada Urophyllum arboreum
dan Kleinhovia hospita; kelompok agak tinggi (POV
140,61-142,33 μg/ml) pada Koordersiodendron
pinnatum dan Sterculia insularis; dan kelompok
sangat tinggi (POV 311,99 μg/ml) pada
Pterospermum diversifolium.
Empat jenis tumbuhan dari kelompok POV
rendah yang diperoleh dari penelitian ini
berpotensi sebagai antioksidan alami karena
memiliki dua sampai tiga senyawa antioksidan
(saponin, flavonoid, dan polifenol) dalam kadar
terbanyak.
Hasil uji toksisitas dengan metode Brine Shrimp
Lethality Test (BSLT) menunjukkan aktivitas
sitotoksis semua jenis yang diteliti termasuk
toksis karena nilai LC50 masih di bawah 1000
μg/ml. Tiga jenis tumbuhan dengan senyawa
sitotoksis (anti kanker) paling mencolok yaitu
Koordersiodendron pinnatum (LC50 170,86 g/ml),
Nauclea orientalis (LC50 182,89 μg/ml), dan
Kleinhovia hospita (LC50191,35 μg/ml).
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ABSTRACT
The resistance of six wood species against eight strains of destroying fungi was studied. Six wood species of ketapang
(Terminalia complanata K. Sch.), pala hutan (Gymnacranthera paniculata Warb.), bipa (Pterygota
horsfieldii (R.Br.) Kosterm.), kelumpang (Sterculia shillinglawii), manggis (Pentaphalangium parviflorum)
and lancat (Mastixiodendron pachyclados Melch.), were observed using Kolle-flask methods. Wood samples of inner
and outer parts of the log were prepared from each species. Results show that M. pachyclados is classified as resistant
(class II), P. horsfieldii is moderately resistant (class III), while the other four species are not-resistant (class IV) against
destroying fungi. The average weight loss of the inner part is lower than that of the outer part logs, then both groups are
classified as not-resistant wood (class IV). The lowest decay resistance is obtained from outer part of G. paniculata
exposed to Pycnoporus sanguineus, while the highest decay resistance is taken from outer part of M. pachyclados
exposed to Tyromyces palustris. The fungal ability to decay wood from the highest to the lowest are P. sanguineus,
Polyporus arcularius, Polyporus sp., T. palustris, Schizophyllum commune, Lentinus lepideus, Phlebia
brevispora, Chaetomium globosum, respectively.
Keywords: Wood, Papua, resistance, destroying fungi, heartwood, sapwood
ABSTRAK
Enam jenis kayu yaitu kayu ketapang (Terminalia complanata K. Sch.), pala hutan (Gymnacranthera
paniculata Warb.), bipa (Pterygota horsfieldii (R.Br.) Kosterm.), kelumpang (Sterculia shillinglawii), manggis
(Pentaphalangium parviflorum) dan lancat (Mastixiodendron pachyclados Melch.), diuji ketahanannya terhadap
delapan jenis jamur perusak menggunakan metode Kolle-flask. Contoh uji setiap kayu, masing-masing
diambil dari bagian tepi dan dalam dolok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu jenis kayu yang
memiliki daya tahan tinggi terhadap jamur yaitu M. pachyclados, termasuk kelompok kayu-tahan (kelas II)
dan P. horsfieldii termasuk kelompok kayu agak-tahan (kelas III), sedangkan empat jenis kayu lainnya
termasuk kelompok kayu tidak-tahan (kelas IV). Rata-rata kehilangan berat kayu bagian dalam lebih
rendah dibandingkan dengan kehilangan berat kayu bagian tepi dolok, namun keduanya termasuk
kelompok kayu dengan daya tahan sama yaitu tidak-tahan (kelas IV). Daya tahan kayu terendah
diketahui dari bagian gubal G. paniculata yang diumpankan kepada jamur Pycnoporus sanguineus, sedangkan
daya tahan tertinggi terekam pada kayu gubal M. pachyclados yang dipaparkan pada jamur Tyromyces
palustris. Kemampuan jamur dalam melapukkan kayu mulai dari tertinggi sampai terendah adalah P.
sanguineus, Polyporus arcularius, Polyporus sp., T. palustris, Schizophyllum commune, Lentinus lepideus, Phlebia
brevispora dan Chaetomium globosum.
Kata kunci: Kayu, Papua, ketahanan, jamur perusak, teras, gubal
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I. PENDAHULUAN
Papua merupakan salah satu propinsi yang
memiliki hutan luas, yang menjadi daerah andalan
sebagai pemasok bahan baku kayu bagi industri
perkayuan, sehingga diperkirakan mampu
menyediakan kebutuhan bahan baku kayu.
Meskipun demikian sebagian besar kayu asal
Papua yang diteliti tersebut kurang dikenal di
dunia perdagangan (Andianto et al., 2014a). Di
masyarakat banyak beredar jenis kayu kurang
dikenal yang dicampurkan ke dalam kelompok
kayu yang telah dikenal, dimanfaatkan dan
diperdagangkan. Sumarni et al. ( 2009 )
menyatakan bahwa dalam dunia perdagangan,
kayu kurang dikenal dan kurang dimanfaatkan
yang berasal dari berbagai wilayah dan umumnya
telah menjadi andalan setempat, berpotensi
menggantikan kayu perdagangan yang telah
langka. Untuk memenuhi peran sebagai kayu
pengganti, maka data dan informasi sifat dasar
dan kegunaan kayu tersebut perlu dipertelakan.
Salah satu sifat kayu yang perlu diinformasikan
adalah daya tahan kayu terhadap jamur perusak.
Menurut Martawijaya (1996), dan Suprapti dan
Djarwanto (2014) daya tahan kayu terhadap jamur
dapat bervariasi bergantung ke pada jenis kayu,

bagian kayu dalam batang, daerah asal pengambilan kayu, dan jenis jamur. Posisi contoh
kayu di dalam dolok yaitu bagian dalam (dianggap
sebagai kayu teras) dan bagian tepi (dianggap
sebagai kayu gubal), diduga memiliki daya tahan
yang berlainan terhadap jamur. Tulisan ini
mempelajari daya tahan 6 jenis kayu asal Papua
masing-masing pada bagian dalam dan tepi
dolok terhadap serangan delapan jamur perusak
secara laboratoris dengan menggunakan metode
Kolle-flask.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan
Bahan yang digunakan yaitu kayu yang diambil
dari Papua, seperti tercantum pada Tabel 1. Bahan
lainnya adalah malt extract, bacto agar, potato dextrose
agar (PDA), alkohol, dan air suling. Jamur penguji
yang digunakan adalah Chaetomium globossum FRI
Japan-5-1, Lentinus lepideus HHBI-267, Polyporus
arcularius HHBI-371, Polyporus sp. HHBI-209,
Phlebia brevispora Mad., Pycnoporus sanguineus HHBI324, Schizophyllum commune HHBI-204, dan
Tyromyces palustris FRI Japan-507.

Tabel 1. Jenis kayu yang diteliti terhadap jamur pelapuk
Table 1. The wood species tested against decaying fungi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

148

Jenis kayu
(Wood species)
Terminalia complanata K. Sch.
Gymnacranthera paniculata Warb.
Pterygota horsfieldii (R.Br.)
Kosterm.
Sterculia shillinglawii
Pentaphalangium parviflorum
Mastixiodendron pachyclados
Melch.

Nama daerah
(Local name)

Suku
(Family)

Nomor koleksi
(Colection
number)

Diameter dolok
(Log diameter),
cm

Ketapang
Pala hutan
Bipa

Combretaceae
Myristicaceae
Sterculiaceae

34377
34378
34394

44,00
54,00
70,38

Kelumpang
Manggis
Lancat

Sterculiaceae
Guttiferae
Rubiaceae

34395
34409
34410

41,50
53,00
44,00
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B. Metode
1. Pembuatan contoh uji
Contoh uji berukuran 5 cm x 2,5 cm x 1,5 cm,
panjang 5 cm searah serat diambil dari bagian
pangkal dolok. Dolok kayu digergaji dibuat papan
dan diserut sehingga tebalnya 2,5 cm. Pada papan
terlebar dibuang bagian tepi dan kulitnya sehingga
tepi papan menjadi lurus, lalu digergaji dan diserut
sehingga tebalnya 1,5 cm, dan dikelompokkan
masing-masing mulai dari bagian tepi sampai ke
bagian tengah, selanjutnya pada masing-masing
bagian tersebut dipotong sepanjang 5 cm
mengikuti pola yang telah ditetapkan dalam
Djarwanto (2010); dan Suprapti dan Djarwanto
(2014). Contoh uji yang digunakan dalam
penelitian ini dikelompokkan dari bagian tepi dan
bagian dalam terdekat dengan bagian tengah atau
empulur, diampelas, serta diberi nomor dan
selanjutnya dikeringkan dengan oven pada suhu
103±2 °C sampai contoh kayu kering oven.
2. Pembuatan media jamur
Media uji yang digunakan yaitu MEA (maltekstrak-agar) dengan komposisi malt-ekstrak 3%
dan bacto-agar 2% dalam air suling dan khusus
untuk Chaetomium globosum digunakan media PDA
(potato dextrose agar) 39 g per liter air suling. Media
yang telah dilarutkan secara homogen dimasukkan ke dalam piala Kolle sebanyak 80 ml per-piala.
Mulut piala disumbat dengan kapas steril, kemudian disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 °C,
dengan tekanan 1,5 atmosfer, selama 30 menit.
Media yang telah dingin masing-masing diinokulasi biakan murni jamur penguji, selanjutnya
disimpan di ruang inkubasi sampai pertumbuhan
miseliumnya rata dan tebal (SNI, 2014).

3. Pengujian daya tahan kayu
Pengujian dilakukan dengan menggunakan
metode Kolle-flask, mengacu Standar Nasional
Indonesia (SNI 7207 : 2014). Contoh uji yang
telah diketahui berat kering ovennya dimasukkan
ke dalam piala yang berisi biakan murni jamur
tersebut. Setiap piala diisi masing-masing dua
buah contoh uji kayu bagian tepi dan kayu bagian
dalam dolok, diletakkan sedemikian rupa
sehingga tidak saling bersinggungan, kemudian
diinkubasikan selama 12 minggu. Untuk setiap
jenis kayu, dan jenis jamur disediakan 5 buah
ulangan. Pada akhir pengujian contoh uji
dikeluarkan dari piala, dibersihkan dari miselium
yang melekat, dan ditimbang pada kondisi
sebelum dan sesudah dikeringkan dengan oven,
untuk mengetahui kehilangan beratnya.
Kehilangan berat dihitung berdasarkan selisih
berat contoh sebelum dengan sesudah perlakuan
dibagi berat awal contoh uji dalam kondisi
kering oven dan dinyatakan dalam persen SNI
(2014).
C. Analisis Data
Data kehilangan berat (%) di analisis
menggunakan rancangan acak lengkap dengan
percobaan faktorial 6x2x8 (jenis kayu, bagian kayu
dalam dolok, dan jenis jamur), dengan lima
ulangan (Steel & Torrie, 1993). Data diolah
dengan menggunakan prosedur SAS (SAS
Institute, 2007). Rata-rata kehilangan berat
dikelompokkan dengan menggunakan nilai atau
skala kelas ketahanan kayu terhadap jamur
menurut SNI 7207 : 2014, seperti disajikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi ketahanan kayu terhadap jamur berdasarkan persentase kehilangan berat
Table 2. Classification of wood resistance to fungus based on its weight loss
Kelas
(Class)

Ketahanan
(Resistance)

Kehilangan berat rata-rata
(Average weight loss), %

I

Sangat tahan (Very resistant)

< 0,5 (less than 0.5)

II

Tahan (Resistant)

0,5 - 4,9 (0.5 to 4.9)

III

Agak tahan (Moderately resistant)

5,0 - 9,9 (5.0 to 9.9)

IV

Tidak tahan (Non-resistant)

10,0 - 30,0 (10.0 to 30.0)

V

Sangat tidak tahan (Perishable)

> 30,0 (more than 30.0)

Sumber (Source): SNI (2014)
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jamur
pelapuk mulai menyerang kayu pada minggu
kedua setelah kayu diumpankan, yang ditandai
dengan tumbuhnya miselium di permukaan
contoh uji. Pada Tabel 3 disajikan data rata-rata
kehilangan berat kayu bagian dalam dan tepi
dolok. Menurut Dinwoodie (1981), kehilangan
berat merupakan tanda serangan dan pelapukan
kayu. Baldwin dan Streisel (1985) menyatakan
bahwa kehilangan berat telah umum digunakan
untuk menyatakan tanda tingkat pelapukan.
Kehilangan berat tersebut disebabkan oleh proses
degradasi komponen kimia kayu terutama

selulosa dan lignin (Antai & Crawford, 1982;
Fortin & Poliquin, 1976). Hasil analisis statistik
menunjukkan bahwa jenis kayu, bagian kayu, dan
jenis jamur berpengaruh nyata terhadap
kehilangan berat contoh uji kayu (p ≤ 0,05).
Kehilangan berat tertinggi (26,48%) terjadi pada
bagian tepi kayu Gymnacranthera paniculata yang
diumpankan kepada Pycnoporus sanguineus. Ini
berarti daya tahan kayu G. paniculata bagian gubal
terendah atau rentan terhadap jamur P. sanguineus,
sedangkan kehilangan berat terendah didapatkan
pada kayu Mastixiodendron pachyclados bagian tepi
yang diumpankan kepada Tyromyces palustris, yang
berarti daya tahan kayu M. pachyclados ini tertinggi
terhadap T. palustris.

Tabel 3. Persentase kehilangan berat kayu dan kelas ketahanan terhadap jamur
Table 3. Weight loss percentage and class resistance of wood against fungi
Jenis kayu
(Wood
species)

Persentase kehilangan berat dan kelas ketahanan kayu
(Weight loss percentage and wood resistance class)
C. globosum

Lentinus
lepideus

Phlebia
brevispora

Polyporus
arcularius

Polyporus
sp.

Pycnoporus
sanguineus

S. commune

Tyromyces
palustris

Bagian dalam dolok (Innerpart of log)
Terminalia
complanata

2,10 ± 0,55
(II)

14,22 ±
5,04 (IV)

2,60 ± 1,27
(II)

13,20 ±
4,70 (IV)

19,49 ±
7,26 (IV)

13,48 ±4,95
(IV)

7,76 ± 3,03
(III)

16,33 ±
3,97 (IV)

Gymnacranthera 7,76 ± 3,08
paniculata
(III)

14,89 ±
6,13 (IV)

5,08 ± 0,82
(III)

15,79 ±
5,71 (IV)

9,46 ±3,80
(III)

23,34 ± 7,57
(IV)

11,97
±4,91 (IV)

15,30 ±
5,71 (IV)

Pterygota
horsfieldii

5,75 ±0,38
(III)

4,54 ±
1,72 (II)

5,01 ± 2,22
(III)

14,77
±1,06 (IV)

18,77
±4,95 (IV)

16,47 ±3,29
(IV)

10,31
±3,10 (IV)

16,28
±5,94 (IV)

Sterculia
shillinglawii

6,06 ±0,74
(III)

4,06 ±
1,17 (II)

8,89 ±2,14
(III)

22,45 ±
5,99 (IV)

19,42
±7,22 (IV)

9,81 ±1,92
(III)

16,05
±5,84 (IV)

16,19
±8,13 (IV)

Pentaphalangium 2,18 ±0,25
parviflorum
(II)

1,61 ±
0,53 (II)

10,87
±1,86 (IV)

17,57 ±
1,20 (IV)

10,75
±3,34 (IV)

26,40 ±1,05
(IV)

23,03 ±
4,68 (IV)

16,37
±5,84 (IV)

Mastixiodendron 2,27 ±0,28
pachyclados
(II)

1,52 ±
0,55 (II)

3,09 ±1,70
(II)

5,94 ±2,20
(III)

2,11 ±0,47
(II)

7,24 ±2,15
(III)

8,01 ±4,09
(III)

1,68 ±0,89
(II)

Bagian tepi dolok (Outer part of log)
Terminalia
complanata

5,07 ±2,54
(III)

12,97 ±
4,81 (IV)

6,00 ±2,21
(III)

20,43 ±
5,95 (IV)

17,32
±7,19 (IV)

20,43 ± 5,95
(IV)

7,40 ±2,10
(III)

17,16 ±
4,15 (IV)

Gymnacranthera 4,13 ±1,80
paniculata
(II)

11,48 ±
2,80 (IV)

4,00 ± 1,79
(II)

20,68
±4,25 (IV)

22,79 ±
6,75 (IV)

26,48 ± 7,57
(IV)

10,95 ±
3,42 (IV)

22,76
±4,10 (IV)

Pterygota
horsfieldii

6,39 ± 0,36
(III)

2,68 ±
0,83 (II)

3,69 ±1,47
(II)

11,38 ±
4,31 (IV)

13,34 ±
6,21 (IV)

12,22 ±4,27
(IV)

7,06 ±3,36
(III)

10,79
±3,15 (IV)

Sterculia
shillinglawii

6,10 ±1,69
(III)

3,54±
1,68 (II)

8,59 ±2,79
(III)

22,46
±1,21 (IV)

19,01
±7,39 (IV)

14,26 ±6,27
(IV)

10,49
±3,33 (IV)

16,64
±6,40 (IV)

Pentaphalangium 2,11 ±0,46
parviflorum
(II)

0,90 ±
0,32 (II)

9,77 ±5,05
(III)

7,57 ±2,98
(III)

6,93 ±2,91
(III)

19,90 ±5,23
(IV)

23,78
±4,00 (IV)

5,01 ±1,71
(III)

Mastixiodendron 2,41 ± 0,70
pachyclados
(II)

1,71 ±
0,54 (II)

6,26 ±3,31
(III)

5,41 ±0,68
(III)

1,26 ±0,36
(II)

7,76 ±2,12
(III)

8,04 ±3,02
(III)

1,24 ±0,25
(II)

Keterangan (Remarks): Angka romawi dalam kurung menunjukkan kelas ketahanan (Romawi numbers in parenthesis show class
resistance), ± = Standar deviasi (Standard deviation)
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Rata-rata kehilangan berat kayu dan kelas
ketahanannya terhadap jamur tercantum pada
Tabel 4. Hasil uji beda Tukey (p ≤ 0,05)
terhadap lima jenis kayu menunjukkan bahwa
persentase kehilangan berat terendah terjadi pada
kayu lancat (M. pachyclados) yakni 4,12 %, ini berarti
daya tahan terhadap jamur penguji tinggi,
kemudian diikuti oleh kayu bipa (P. horsfieldii).
Sedangkan persentase kehilangan berat tertinggi
terjadi pada kayu pala hutan (G. paniculata) yaitu
14,18%, yang berarti daya tahan terhadap
jamur rendah, dan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan 3 jenis kayu lainnya (p
≤ 0,05).
Terhadap posisi contoh uji didapatkan bahwa
rata-rata kehilangan berat kayu bagian dalam yaitu
10,56%, sedikit lebih rendah dibandingkan
dengan kehilangan berat kayu bagian tepi dolok,
ya kni 11,00 % (namun tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata, p ≤ 0,05), dan keduanya
termasuk kelompok kayu dengan tingkat daya
tahan sama yaitu tidak-tahan (kelas IV). Meskipun
pada Tablel 4 ditunjukkan kehilangan berat bagian
tepi kayu bipa dan manggis lebih rendah
dibandingkan dengan kehilangan berat kayu
bagian dalamnya. Hal ini diduga dipengaruhi oleh
kondisi pohon contoh yang masih muda atau

masih dalam masa pertumbuhan aktif dan proses
pembentukan zat ekstraktif yang dapat
menghambat pertumbuhan jamur. Bouslimi et al.
(2013) menyatakan bahwa kandungan zat
ekstraktif pada kayu tua lebih besar jika
dibandingkan dengan kayu muda, dan kandungan
zat ekstraktif kayu teras lebih besar daripada kayu
gubal. Kayu teras (heartwood) tahan terhadap
serangan mikroorganisme karena adanya zat
ekstraktif yang bersifat racun terhadap jamur.
Menurut Takahashi dan Kishima (1973), suatu
jenis kayu yang kaya zat ekstraktif memiliki daya
tahan yang tinggi terhadap jamur.
Suprapti dan Djarwanto (2012) menyatakan
bahwa rata-rata kehilangan berat kayu bagian
dalam (kayu teras/ heartwood) lebih rendah, yang
berarti daya tahan terhadap jamur perusak lebih
tinggi, dibandingkan dengan rata-rata kehilangan
berat kayu bagian tepi (kayu gubal /sapwood).
Bouslimi, Koubaa, dan Bergerm (2013), Coggins
(1980) , Freas (1982), Khan (1954) juga
menyatakan bahwa daya tahan kayu teras
(heartwood) lebih tinggi dibandingkan dengan daya
tahan kayu gubal (s apwood ). Freas (1982 )
menyatakan bahwa kayu gubal (sapwood) dari
semua jenis kayu lebih cepat rusak jika dipasang
pada kondisi lingkungan lembab dan basah.

Tabel 4. Rata-rata kehilangan berat dan kelas ketahanan lima jenis kayu
Table 4. The average of weight loss and resistance class of five wood species
Jenis kayu
(Wood species)

Kehilangan berat (Weight loss), %
Bagian dalam
(Inner part)
11,15

Bagian tepi
(Outer part)
13,11

Rata-rata
(Average)
12,13 b

Kelas
(Class)

Ketahanan
(Resistance)

IV (II-IV)

12,95

15,41

14,18 a

IV (II-IV)

11,48

8,45

9,97 c

III (II-IV)

Sterculia shillinglawii

12,87

12,64

12,75 ab

IV (II-IV)

Pentaphalangium
parviflorum
Mastixiodendron
pachyclados Melch.

13,60

9,50

11,55 bc

IV (II-IV)

3,98

4,26

4,12 d

II (II-III)

Tidak tahan
(Non-resistant)
Tidak tahan
(Non-resistant)
Agak tahan
(Moderately
resistant)
Tidak tahan
(Non-resistant)
Tidak tahan
(Non-resistant)
Tahan
(Resistant)

Terminalia complanata
K. Sch.
Gymnacranthera
paniculata Warb.
Pterygota horsfieldii
(R.Br.) Kosterm.

Keterangan (Remarks): Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey p ≤ 0,05
(The number within a column followed by the same letter, means non-significantly different, Tukey test p≤0.05)
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Berdasarkan klasifikasi ketahanan kayu
terhadap jamur secara laboratoris maka kayu
lancat (M. pachyclados) kelompok kayu-tahan (kelas
II) dan kayu bipa (P. horsfieldii) termasuk kelompok
kayu agak-tahan (kelas III), sedangkan empat jenis
kayu lainnya termasuk kelompok kayu tidak-tahan
(kelas IV). Kayu lancat (Mastixiodendron pachyclados)
memiliki daya tahan tinggi, dan diduga
dipengaruhi oleh kandungan zat ekstraktif di
dalam kayunya yang tinggi. Pari (2014), dan
Andianto et al. (2014b) menyatakan bahwa
kelar utan air panas pada k ayu lancat
(Mastixiodendron pachyclados) tinggi yaitu 9%.
Selain itu, berat jenis kayu ini cukup besar yaitu
sekitar 0,7; sehingga kemungkinan memiliki daya
tahan yang tinggi terhadap jamur perusak.
Menurut Takahashi dan Kishima (1973), berat
jenis berkorelasi positip terhadap kehilangan
berat kayu, makin tinggi berat jenis daya tahannya
terhadap jamur makin tinggi, contoh pada kayu
meranti (Shorea spp.). Kayu lancat (M. pachyclados)
dapat digunakan untuk kayu bangunan. Menurut
Martawijaya dan Barly (2010), kayu kelas II dapat
digunakan untuk bahan bangunan, namun
apabila memiliki kelas III-V harus diawetkan
terlebih dahulu sebelum dipakai untuk
meningkatkan daya tahannya terhadap organisme
perusak. Kelima jenis kayu yang memiliki
daya tahan rendah (kelas III-IV) yakni T.
complanata , G. paniculata, P. parviflorum, S.
shillinglawii, dan P. parviflorum jika hendak

dipergunakan untuk bahan bangunan sebaiknya
diawetkan terlebih dahulu dengan bahan anti
jamur untuk mencegah serangannya agar usia
pakainya meningkat. Menurut Djarwanto dan
Abdurrohim (2000), pengawetan kayu dapat
dilakukan menggunakan bahan pengawet yang
mengandung unsur tembaga khrom boron (CCB)
atau tembaga khrom fluor (CCF) dengan cara
rendaman ataupun vakum tekan, guna mencegah
serangan organisme perusak. Kelima jenis kayu
hasil penelitian ini memiliki daya tahan yang lebih
tinggi terhadap serangan jamur dibandingkan
dengan laporan Oey (1990) yakni Mastixiodendron
platyclados termasuk kelas III, Pterygota spp.,
Gymnacranthera spp. dan Sterculia spp. termasuk
Kelas V, sedangkan Terminalia spp. memiliki
kelas III-V, serta Pentaphalangium spp. memiliki
kelas yang sama yaitu kelas III-IV, yang dinilai
berdasarkan usia pakai kayu tanpa menyebutkan
jenis organisme perusak yang menyerangnya.
Pada Tabel 5 ditunjukkan variasi kemampuan
jamur untuk melapukkan enam jenis kayu. P.
sanguineus memiliki kemampuan melapukkan kayu
tertinggi, kemudian diikuti Polyporus arcularius,
keduanya termasuk kelompok jamur pelapuk
putih yang dapat merombak selulosa dan lignin
(Djarwanto & Tachibana, 2009). Sedangkan
kemampuannya dalam melapukkan kayu terendah
terjadi pada Chaetomium globosum. Djarwanto
(2010), Suprapti dan Djarwanto (2012)
menyatakan bahwa kemampuan melapukkan

Tabel 5. Rata-rata kehilangan berat kayu oleh jamur pelapuk
Table 5. The average weight loss of wood due to destroying fungi
Jenis jamur
(Fungi species)

Kelompok jamur
(Group of fungi)

Kehilangan berat (Weight loss), %

Chaetomium globosum FRI Japan-5-1

Pelunak (Soft rot fungi)

4,36 d

Lentinus lepideus HHBI-267

Pelapuk coklat (Brown rot fungi)

6,18 d

Phlebia brevispora Mad.

Pelapuk putih (White rot fungi)

6,15 d

Polyporus arcularius HHBI-371

Pelapuk putih (White rot fungi)

14,65 ab

Polyporus sp. HHBI-209

Pelapuk coklat (Brown rot fungi)

13,39 bc

Pycnoporus sanguineus HHBI-324

Pelapuk putih (White rot fungi)

16,48 a

Schizophyllum commune HHBI-204

Pelapuk putih (White rot fungi)

12,07 c

Tyromyces palustris FRI Japan-507

Pelapuk coklat (Brown rot fungi)

12,98 bc

Keterangan (Remarks): Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey p≤0,05
(The number within a column followed by the same letter, means non-significantly different, Tukey test p ≤0.05)
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Tabel 6. Rata-rata kadar air akhir kayu setelah diumpan jamur
Table 6. The average final moisture content after being exposed to fungi
Kadar air akhir kayu (Final moisture content), %
Jenis jamur
(Fungal
species)

Terminalia
complenata

Gymnacranthera
paniculata

Pterygota horsfieldii

Sterculia
shillinglawii

Pentaphalangium parviflorum

Mastixiodendron pachyclados

Dalam
(Inner
part)

Tepi
(Outer
part)

Dalam
(Inner
part)

Tepi
(Outer
part)

Dalam
(Inner
part)

Tepi
(Outer
part)

Dalam
(Inner
part)

Tepi
(Outer
part)

Dalam
(Inner
part)

Tepi
(Outer
part)

Dalam
(Inner
part)

Tepi
(Outer
part)

Chaetomium
globosum

32,71
± 2,96

47,75
± 5,84

45,48 ±
8,10

35,82
± 3,70

40,98
±1,75

40,88
± 1,78

67,66
± 6,39

65,10
± 9,90

36,69
± 3,40

36,23
± 4,51

35,69
±2,78

37,21
± 3,53

Lentinus
lepideus

52,79
±14,2

38,17
± 5,26

44,47 ±
9,40

41,44
± 6,00

38,96 ±
3,04

41,35
± 3,75

64,63
± 7,43

43,72
± 4,37

31,37
± 1,62

31,98
± 9,01

33,24
± 3,22

31,02
± 4,47

Phlebia
brevispora

31,70
± 4,6

48,76
± 10,3

45,77 ±
4,81

39,76
± 8,95

38,77 ±
2,28

33,70
± 4,02

53,51
± 7,93

46,74
± 3,09

42,53
± 6,17

44,85
± 7,62

36,03
± 3,42

37,40
± 6,59

Polyporus
arcularius

62,83
± 11,2

69,86
± 9,19

58,87
±8,85

58,39
± 2,55

45,53 ±
3,51

43,19
± 3,71

69,37
± 10,9

69,59
± 4,39

44,35
± 3,62

36,86
± 5,19

35,23
±1,55

34,33
± 2,03

Polyporus sp.

74,45
± 1,72

71,08
± 6,76

66,03
±3,18

63,74
± 1,39

31,13 ±
1,82

33,88
± 5,49

58,20
± 7,80

58,48
± 10,0

46,23
± 3,21

41,56
± 3,78

33,86
± 2,03

29,97
± 2,57

Pycnoporus
sanguineus

59,07
± 8,87

72,14
± 3,12

66,61
±4,20

60,15
± 5,41

36,66 ±
9,39

36,68
± 5,62

64,00
±12,8

67,61
± 12,8

48,07
± 5,62

52,53
± 5,94

43,77
±4,32

39,67
± 3,30

Schizophyllum
commune

69,15
± 3,67

69,69
± 4,25

64,05 ±
8,50

64,71
± 8,34

35,18 ±
4,00

32,82
± 5,55

68,17
±9,14

58,50
± 9,10

50,97
±2,73

49,46
± 4,32

42,97
± 3,71

42,04
± 2,32

Tyromyces
palustris

55,14
± 10,1

68,33
± 7,41

54,33 ±
4,99

58,24
± 8,89

35,50 ±
5,68

33,80
± 7,54

47,00
± 10,4

49,31
±9,43

36,89
± 2,10

34,71
±1,85

28,32
± 5,18

28,29
±1,18

Keterangan (Remarks): ± = Standar deviasi (Standard deviation)

kayu tertinggi terjadi pada P. sanguineus. kemudian
Polyporus sp., sedangkan kemampuan melapukkan
kayu terendah dijumpai pada C. globosum.
Kemampuan C. globosum dalam melapukkan kayu
tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang nyata
(P≤ 0,05) dengan kemampuan Phlebia brevispora
dan Lentinus lepideus. Kemampuan C. globosum (softrot fungi) dalam melapukkan kayu umumnya
lambat seperti kemampuan bakteri (Freas, 1982).
Menurut Spray (2014), kerusakan kayu akibat
serangan softrot fungi hanya berdampak kecil.
Takahashi dan Kishima (1973) menyatakan bahwa
C. globosum memiliki kemampuan melapukkan
kayu lebih rendah dibandingkan dengan jamur
pelapuk putih.
Dalam Tabel 6 disajikan data rata-rata kadar air
contoh uji setelah diumpan jamur selama 12
minggu. Pada kadar air yang berkisar antara 29,9774,45 %, jamur dapat tumbuh dan dapat
mengakibatkan kayu menjadi lapuk. Menurut
Carll dan Highley (1999), dan O'hEanaigh (2000),
jamur pelapuk ditemukan tumbuh pada kisaran
kadar air 20-25%. Sedangkan Schmidt (2007)
menyatakan bahwa kadar air optimum untuk

pertumbuhan jamur pelapuk berkisar antara 36210%.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari enam jenis kayu asal Papua yang diteliti
didapatkan bahwa satu jenis kayu yang memiliki
daya tahan tinggi terhadap jamur yaitu
Mastixiodendron pachyclados termasuk kelompok
kayu-tahan (kelas II) dan Pterygota horsfieldii
termasuk kelompok kayu agak-tahan (kelas III),
sedangkan empat jenis kayu lainnya termasuk
kelompok kayu tidak-tahan (kelas IV). Rata-rata
kehilangan berat kayu bagian dalam yaitu 10,56%,
lebih rendah dibandingkan dengan kehilangan
berat kayu bagian tepi dolok, yaitu 11%, namun
keduanya termasuk kelompok kayu dengan daya
tahan sama yaitu tidak-tahan (kelas IV). Daya
tahan terendah didapatkan pada kayu gubal G.
paniculata yang diumpankan kepada jamur P.
sanguineus. Sedangkan daya tahan tertinggi terjadi
pada kayu gubal M. pachyclados yang dipaparkan
pada jamur T. palustris. Kemampuan jamur dalam
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melapukkan kayu mulai dari tertinggi sampai
terendah adalah P. sanguineus, Polyporus arcularius,
Polyporus sp., Tyromyces palustris, S. commune,
Lentinus lepideus, Phlebia brevispora dan C .
globosum. Disarankan ke lima jenis kayu yakni T.
complanata, G. paniculata , P. parviflorum, S.
shillinglawii, dan P. parviflorum jika hendak
dipergunakan untuk bahan bangunan sebaiknya
diawetkan terlebih dahulu dengan bahan anti
jamur untuk mencegah serangannya agar usia
pakainya meningkat.
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