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ABSTRAK
UDC (OSDC) 630*561.21
Wesman Endom & Soenarno (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil
Hutan)
Uji Coba Rekayasa Alat Ukur Diameter Pohon di Hutan Alam
J. Penelit. Has. Hut. Juli 2018, Vol. 36 No. 2, hlm. 101 - 112

UDC (OSDC) 630*839.8 (594.81)
Soenarno, Wesman Endom, & Sona Suhartana (Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hasil Hutan)
Studi Faktor Pemanfaatan dan Limbah Pemanenan Kayu di Hutan Alam
Papua Barat
J. Penelit. Has. Hut. Juli 2018, Vol. 36 No. 2, hlm. 67 - 84

Uji coba alat ukur diameter pohon ‘wesyano’ telah dilakukan pada tahun
2016. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi lima komponen alat
ukur yaitu roda ukur dan dudukannya, tongkat ukur teleskopik, dudukan as,
lempeng penutup skala, bilah skala ukur, dan pengunci dudukan bilah skala
ukur. Hasil evaluasi menunjukkan nilai bobot akurasi wesyano berkisar
antara 0,98–0,99 dengan nilai bobot efisiensinya antara 1–4 kali lebih
cepat dibandingkan pengukuran dengan pita ukur. Hasil validasi wesyano
menunjukkan nilai keeratan hubungan tinggi terhadap pita ukur untuk satu
kali pengukuran (r = 0,978) maupun untuk dua kali pengukuran (r = 0,982).
Tidak ada perbedaan signifikan antara pengukuran wesyano dengan satu
atau dua kali pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat ukur
wesyano dapat dipakai sebagai alternatif pengganti pita ukur dan sangat
berguna bagi kegiatan inventarisasi hutan yang masih memiliki pohon
berdiameter cukup besar (≥ 50–100 cm) dan berbanir tinggi (≥ 1,8 m)
dengan akurasi cukup tinggi, efisien, dan biaya murah.

Pemanenan kayu mempunyai peranan penting dalam menentukan
kualitas produksi kayu bulat. Dua hal penting dalam proses pemanenan
kayu adalah faktor pemanfaatan dan limbah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi sebaran, bentuk, dan kondisi limbah pemanenan
serta menghitung besarnya faktor pemanfatan kayu dan faktor residu
akibat pemanenan kayu. Penelitian dilakukan di dua areal pengusahaan
hutan alam di Kabupaten Wasior dan Nabire, Provinsi Papua Barat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor pemanfaatan kayu pada areal ijin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) yang
menerapkan teknik Reduced Impact Logging (RIL) cenderung lebih tinggi
dibandingkan dengan IUPHHK-HA yang pemanenan kayunya masih
dilakukan secara konvensional. Faktor pemanfaatan kayu berkisar antara
86,3–87,8% dengan rata-rata 86,9%, dan faktor residu berkisar 12,3–13,8%
atau rata-rata 13,1%. Besarnya volume kayu yang dimanfaatkan rata-rata
4,578 m3/pohon dari potensi batang bebas cabang sebesar 5,293 m3/
pohon. Volume limbah berkisar antara 0,548–0,664 m3/pohon atau ratarata 0,564 m3/pohon. Secara umum, sebagian besar limbah penebangan
berupa kayu yang cacat (65,1%), pecah (23,3%), dan paling rendah adalah
limbah yang kondisinya masih baik (11,6%).

Kata kunci: Diameter, alat ukur, wesyano, hutan alam, inventarisasi

Kata kunci : Pemanenan kayu, pengusahaan, hutan alam, faktor
pemanfaatan, faktor residu
UDC (OSDC) 630*362
Achmad Supriadi & Abdurachman (Pusat Penelitian dan Pengembangan
Hasil Hutan)
Sifat Pemesinan Lima Jenis Kayu Asal Riau
J. Penelit. Has. Hut. Juli 2018, Vol. 36 No. 2, hlm. 85 - 100

UDC (OSDC) 630*851
Jamal Balfas, Efrida Basri, & Adi Santoso (Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hasil Hutan)
Efektivitas Bahan Pengisi Kayu pada Tiga Jenis Kayu
J. Penelit. Has. Hut. Juli 2018, Vol. 36 No. 2, hlm. 113 - 128

Pemesinan kayu merupakan salah satu sifat pemanfaatan kayu yang
perlu diketahui, terutama untuk jenis kayu kurang dikenal. Tulisan ini
mempelajari studi sifat pemesinan beserta kemungkinan pemanfaatan
lima jenis kayu yaitu punak (Tetramerista glabra Miq.), meranti bunga
(Shorea teysmanniana Dryer ex Brandis), mempisang (Alphonsea spp.), suntai
(Palaquium burckii H.J.L.), dan pasak linggo (Aglaia argentea Blume) dari
Riau. Pengujian sifat pemesinan mengacu pada ASTM D-1666-64 yang
dimodifikasi dengan jumlah sampel 20 buah untuk setiap jenis kayu untuk
setiap sifat pemesinan yang meliputi penyerutan, pembentukan, pemboran,
pembubutan, dan pengampelasan. Pengamatan dilakukan secara visual
dengan bantuan kaca pembesar perbesaran 10 x. Hasil penelitian
menunjukkan sifat penyerutan, pembentukan, pemboran, pembubutan dan
pengampelasan kelima jenis kayu berbeda secara nyata dipengaruhi oleh
jenis kayu. Mutu pemesinan kayu punak dan pasak linggo termasuk baik
sampai sangat baik, kayu mempisang termasuk jelek sampai sangat baik,
kayu suntai sedang sampai baik dan kayu meranti bunga jelek sampai baik.
Hasil analisis regresi menunjukkan makin tinggi berat jenis kayu, semakin
baik sifat pemesinannya. Kayu dengan hasil pemesinan baik sampai sangat
baik dapat disarankan untuk diolah menjadi beragam produk pengerjaan.
Kayu mempisang dan meranti bunga memerlukan kehati-hatian dalam
pengerjaannya terutama pemboran dan pembubutan.

Penggunaan bahan pengisi kayu sangat penting dalam pekerjaan
finishing kayu. Namun, bahan pengisi kayu komersial yang tersedia di pasar
dewasa ini umumnya terbuat dari resin yang menggunakan pelarut kimia,
seperti poliuretan dan nitroselulosa. Produk ini mengandung bahan yang
dapat melepas polutan. Penelitian ini bertujuan menguji performa bahan
bahan pengisi kayu alternatif dan komersial. Bahan pengisi kayu alternatif
dalam penelitian ini dibuat dari campuran tepung dempul dengan resin
organik yaitu sirlak, akrilik, dan polivinil asetat. Performa bahan pengisi
kayu diamati pada kayu tusam, jabon, dan karet, serta dibandingkan dengan
performa bahan dempul komersial, yaitu nitroselulosa. Contoh uji ketiga
jenis kayu dilabur dengan larutan bahan pengisi kayu kemudian dikeringkan.
Perubahan berat dan dimensi contoh uji akibat laburan ditentukan pada
kondisi basah dan kering. Ketahanan film bahan pengisi kayu terhadap
pereaksi kimia dan pelarut diuji menurut prosedur ASTM. Ketahanan
gores pada film bahan pengisi kayu diuji untuk mengetahui sifat mekanis
dari formula bahan pengisi kayu. Kedekatan warna antar perlakuan bahan
pengisi kayu dengan warna kayu kontrol dievaluasi menggunakan sistem
pengukuran warna CIELab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh
perlakuan bahan pengisi kayu beragam menurut jenis kayu. Pertambahan
berat dan dimensi pada kayu tusam lebih besar daripada kayu jabon dan
karet. Formula bahan pengisi kayu alternatif mampu melindungi kayu dari
intrusi air, setara dengan bahan pengisi kayu komersial. Formula bahan
pengisi kayu organik memiliki ketahanan gores lebih tinggi, ketahanan lebih
rendah terhadap larutan kimia, serta penampilan warna lebih baik daripada
bahan pengisi kayu komersial.

Kata kunci: Sifat pemesinan, jenis kayu, berat jenis, analisis regresi,
pengerjaan kayu

Kata kunci: Finishing, bahan pengisi kayu organik, sirlak, akrilik, polivinil
asetat
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UDC (OSDC) 630*844.2
Djarwanto, Sihati Suprapti (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil
Hutan), & Freddy Jontara Hutapea (Balai Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manokwari)
Kemampuan Sepuluh Strain Jamur Melapukkan Empat Jenis Kayu Asal
Manokwari
J. Penelit. Has. Hut. Juli 2018, Vol. 36 No. 2, hlm. 129 - 138

UDC (OSDC) 630*842
Made Widiadnyana Wardiha, Rudi Setiadji Agustiningtyas, & I Wayan
Avend Mahawan Sumawa (Balai Penelitian dan Pengembangan Perumahan
Wilayah II Denpasar)
Efektivitas Pengawetan Bambu Petung dan Gewang Menggunakan Boron
dan CCB Secara Rendaman Dingin dan Bouncherie yang Dimodifikasi
J. Penelit. Has. Hut. Juli 2018, Vol. 36 No. 2, hlm. 159 - 170

Kemampuan jamur melapukkan kayu bervariasi berdasarkan strain
jamurnya. Tujuan penelitian ini mempelajari kemampuan sepuluh strain
jamur pelapuk terhadap empat jenis kayu dari Manokwari. Contoh kayu
diuji menggunakan metode Kolle flask yang mengacu pada SNI 7207: 2014.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chaetomium globosum dan Lentinus
lepideus termasuk kelompok jamur yang memiliki kemampuan rendah
dalam melapukkan kayu rendah, empat jenis jamur yaitu Schizophyllum
commune, Trametes sp. HHBI-379, Trametes sp. HHBI-332, dan Phlebia
brevispora berkemampuan sedang, adapun yang termasuk kelompok jamur
berkemampuan melapukkan tinggi yaitu Polyporus arcularius, Polyporus sp.,
Pycnoporus sanguineus dan Tyromyces palustris. Kehilangan berat kayu tertinggi
didapatkan pada kayu gubal Rhus taitensis yang diumpankan pada Polyporus
sp., sedangkan kehilangan berat terendah tercatat pada kayu teras Haplolobus
sp. yang diumpankan pada L. lepideus. Berdasarkan klasifikasi ketahanan
kayu terhadap serangan jamur pelapuk, maka tiga jenis kayu yaitu Tetrameles
nudiflora, Rhus taitensis, dan Pimeleodendron amboinicum termasuk kelompok
kayu tidak-tahan (kelas IV), dan Haplolobus sp. termasuk kelompok kayu
tahan terhadap jamur pelapuk (kelas II).

Bambu dan pelepah gewang merupakan dua jenis bahan yang
mulai dikembangkan sebagai pengganti kayu dalam bentuk produk
lamina. Namun, salah satu kelemahan dari bambu dan gewang adalah
mudah terserang organisme perusak. Tulisan ini menganalisis efektivitas
pengawetan bambu petung dan pelepah gewang untuk meningkatkan
ketahanannya terhadap organisme perusak. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui peningkatan keawetan melalui pengujian ketahanan terhadap
rayap tanah, rayap kayu kering, jamur pelapuk, dan kumbang bubuk kayu
kering, serta mengetahui indikator keterawetannya melalui perhitungan dan
pengamatan retensi dan penetrasi. Bahan pengawet yang digunakan adalah
boron dan CCB (copper-chrome-boron) dengan metode rendaman dingin dan
Boucherie yang dimodifikasi. Pengujian keawetan mengacu pada SNI
01-7207-2006, sementara pengujian retensi dan penetrasi menggunakan
rumus perbandingan berat dan volume contoh serta konsentrasi pengawet.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa boron efektif pada bambu petung
untuk meningkatkan ketahanan terhadap rayap tanah, rayap kayu kering,
serta jamur pelapuk, sedangkan untuk ketahanan terhadap kumbang bubuk
kayu kering, efektivitas boron dan CCB hampir setara. Untuk pelepah
gewang, boron lebih efektif meningkatkan ketahanan terhadap jamur
pelapuk dan kumbang bubuk kayu kering, sedangkan untuk rayap tanah
dan rayap kayu kering, kedua bahan pengawet memiliki efektivitas setara.
Dalam penggunaan CCB yang perlu diperhatikan adalah adanya perubahan
warna alami yang terjadi setelah pengawetan. Pengawetan dengan metode
Boucherie yang dimodifikasi menghasilkan retensi yang tinggi, namun
penetrasi lebih rendah jika dibandingkan dengan metode perendaman.

Kata kunci: Jamur pelapuk kayu, strain jamur, metode Kolle flask,
Manokwari, ketahanan

Kata kunci: Pengawetan, boron, CCB, modifikasi Boucherie, perendaman
UDC (OSDC) 630*861.2
Dian Anggraini Indrawan, Novitri Hastuti, Lisna Efiyanti, & Gustan Pari
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan)
Pemanfaatan Teknologi Kertas Nano Karbon Sebagai Pembungkus
Wortel
J. Penelit. Has. Hut. Juli 2018, Vol. 36 No. 2, hlm. 139 - 158
Konsumsi kertas Indonesia, termasuk kertas bungkus makanan,
diperkirakan meningkat di masa mendatang. Dikhawatirkan kemampuan
produksi kertas bungkus domestik suatu saat tidak dapat mengatasi
permintaan, karena potensi bahan baku serat berligno-selulosa konvensional
(kayu hutan alam) semakin langka dan terbatas. Bahan serat alternatif yang
potensinya berlimpah dan belum banyak dimanfaatkan perlu diujicoba,
diantaranya bambu. Tujuan penelitian ini untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumber serat alternatif melalui pembuatan kertas bungkus
dari serat bambu menggunakan teknologi nano karbon sebagai pelindung/
pembungkus wortel. Percobaan pembuatan kertas bungkus berteknologi
nano untuk wortel dilakukan menggunakan dua jenis serat bambu, yaitu
tali (Gigantochloa apus) and ampel (Bambusa vulgaris) secara terpisah. Masingmasing jenis diolah menjadi pulp semi-kimia, lalu ditambahkan bahan aditif
partikel arang aktif berukuran nano sebanyak 20% (b/b). Campuran (pulp
bambu + arang aktif) dibentuk lembaran dengan target gramatur umum
untuk kertas bungkus (60 gram/m2), lalu digunakan untuk membungkus
wortel dan diuji sifat fisis-kekuatannya. Arang mengurangi penurunan berat
wortel, sehingga berindikasi dapat lebih menjaga kesegaran dan nutrisinya.
Kertas asal serat bambu ampel lebih berprospek untuk pengemasan
(pembungkusan) wortel dibandingkan asal bambu tali, dalam menjaga
kesegaran dan nutrisinya. Penggunaan kertas hasil percobaan untuk
membungkus wortel masih lebih baik dibandingkan tanpa pembungkusan,
karena dapat mempertahankan kesegaran dan nutrisinya.
Kata kunci: Kertas, bambu, arang aktif, pembungkus, wortel, nutrisi
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ABSTRACT
UDC (OSDC) 630*561.21
Wesman Endom & Soenarno (Forest Products Research and Development
Center)
Tree Diameter Measurement Device Trial Test at Natural Forest
J. of Forest Products Research. March 2018, Vol. 36 No. 2, pp. 101 - 112

UDC (OSDC) 630*839.8 (594.81)
Soenarno, Wesman Endom & Sona Suhartana (Forest Products Research
and Development Center)
The Study on Utilization and Waste Factor of Timber Harvesting at Natural
Forest, West Papua
J. of Forest Products Research. March 2018, Vol. 36 No. 2, pp. 67 - 84
Timber harvesting is an important process in timber utilization because it
determines the quality of log. Two important things in timber harvesting are recovery
rate and residual factors. This paper identifies distribution, forms and condition of
harvesting waste as well as determines utilization factors and timber residual factor
due to timber harvesting. Research was conducted in two areas of forest management
in Wasior and Nabire Districts, West Papua Province. Recovery rate of forest
concession with Reduced Impact Logging (RIL) techniques tend to be higher than that
of conventional techniques. Recovery rate ranged from 86.3–87.8% with an average
of 86.9% and residual factor ranged from 12.3–13.8%, with the average of 13.1%.
The average utilized wood amounted of 4.578 m3/tree from the potential clear bole
of 5.293 m3/tree. The wasted volumes ranged from 0.548 to 0.664 m3/tree with an
average of 0.564 m3/tree. In general, most of the logging waste was in the form of wood
defects (65.1%), broken (23.3%) and firm timber waste (11.6%) which represented
the lowest percentage.

Trial test of tree diameter measurement device ‘wesyano’ was conducted in 2016
at a natural forest in Central Kalimantan. This paper evaluates five main components
of the measurement device: roller measurement, telescopic stick, frame shaft, lid-scale
meter, scale-meter, and its locker. Result on single and double measurements showed
that wesyano had an accuracy of 0.98–0.99 with an efficiency level of 1–4 times faster
than the phi-band measurement. Validated results indicated that wesyano was highly
correlated with phi-band measurement for single (r = 0.978) and double (r = 0.982)
measurements. There is no significant differences between single and double measurements.
The study indicates that wesyano could be used for phi-band measurement substitute. The
device was more practice, cheaper and more effective to be used mainly for forest inventory
in natural forests which contain large stem diameter (≥ 50–100) and high position of
buttress, (≥1.8 m) with high accuracy, efficien of and low cost.
Keywords: Diameter, measurement device, wesyano, natural forest, inventory

Keywords: Timber harvesting, forest concession, natural forest, recovery rate, residual
factor
UDC (OSDC) 630*362
Achmad Supriadi & Abdurachman (Forest Products Research and Development
Center)
Machining Properties of Five Wood Species Originated from Riau
J. of Forest Products Research. March 2018, Vol. 36 No. 2, pp. 85 - 100

UDC (OSDC) 630*851
Jamal Balfas, Efrida Basri, & Adi Santoso (Forest Products Research and
Development Center)
Wood Filler Effectivity on Three Wood Species
J. of Forest Products Research. March 2018, Vol. 36 No. 2, pp. 113 - 128

Wood machining is one of important utilization properties, especially for lesser known
wood species. This paper determines the machining properties and possible utilization of
punak (Tetramerista glabra Miq.), meranti bunga (Shorea teysmanniana Dryer
ex Brandis), mempisang (Alphonsea spp.), suntai (Palaquium burckii H.J.L.),
and pasak linggo (Aglaia argentea Blume) originated from Riau Province. The tests
were conducted based on the modified testing standard of ASTM D-1666-64. Twenty
samples of each species were machining tested for the work of planing, shaping, boring,
turning, and sanding. Visual observation was performed using loupe 10x magnification.
Research revealed that planing, shaping, boring, turning and sanding properties were
significantly influenced by wood species. Punak and pasak linggo had good and very good
machining properties. Mempisang had a wide range machining properties from poor to
very good, while meranti bunga had poor to good machining properties. Lastly, suntai had
a moderate to good machining properties. Regression analysis showed that higher specific
gravity resulted in better machining properties. Wood with good to very good categories
could be suggested as raw materials for various products. Mempisang and meranti bunga
should be carefully handled, particularly in boring and turning processes.

The use of wood filler is vital in wood finishing. However, the most commercial
wood fillers available in the market are made of chemical solvent-based resins, such as
polyurethane and nitrocellulose. These products contain volatile organic compounds. This
study examines performance of alternative and commercial wood fillers. The alternative
wood fillers were made from the mixture of putty powder and organic resins, i.e. shellac,
acrylic and polyvinyl acetate. The wood fillers were tested on tusam, jabon and rubber
wood by assessing their physical, mechanical and chemical performances in comparison
with the most commercial wood filler, i.e. nitrocellulose wood filler. Samples of three wood
species were treated by spreading them with various wood filler solutions. Weight and
dimensional changes due to treatment were determined in wet and dry sample conditions.
Chemical and scratch resistance of the wood filler films were also tested to determine their
chemical and mechanical performance. Color similarity of the wood filler treated samples
and control were evaluated using the CIELab color system. The effect of treatment were
varied according to wood species. Tusam samples possess greater weight and dimensional
gains than those of jabon and rubber wood samples. All organic wood filler formula
could effectively protect wood from water intrution, comparable to that of the commercial
wood filler (WF). The organic wood fillers had higher scratch resistance, less chemical
resistance, and better color appearance than the commercial WF.

Keywords: Machining properties, wood species, specific gravity, regression analysis, wood
working

Keywords: Finishing, organic wood filler, shellac, acrylic, polyvinyl acetate
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UDC (OSDC) 630*844.2
Djarwanto, Sihati Suprapti (Forest Products Research and Development Center),
& Freddy Jontara Hutapea (Environment and Forestry Research Institut of
Manokwari)
The Capability of Ten Fungus Strains in Decaying of Four Wood Species from
Manokwari
J. of Forest Products Research. March 2018, Vol. 36 No. 2, pp. 129 - 138

UDC (OSDC) 630*842
Made Widiadnyana Wardiha, Rudi Setiadji Agustiningtyas, & I Wayan
Avend Mahawan Sumawa (Research Station for Housing On Region II
Denpasar)
The Effectivity of Preservative Treatment in Petung Bamboo and Gewang using Boron
and CCB by Cold Soaking and Modified Bouncherie Methods
J. of Forest Products Research. March 2018, Vol. 36 No. 2, pp. 129 - 138

Capability of decaying-fungi varies according to their strains. This paper studies
the decaying capability of ten fungi strains against four wood species from Manokwari.
The wood samples have been exposed to the ten fungus strains using Kolle flask method
as mentioned in SNI 7207: 2014. Scrutiny results revealed that two of ten fungus
strains were categorized as low decaying capability, which comprised of Chaetomium
globosum and Lentinus lepideus. Meanwhile, four strains were classified as moderate
decaying capability which were Schizophyllum commune, Trametes sp. HHBI379, Trametes sp. HHBI-332, and Phlebia brevispora. The remaining four
fungus strains were regarded as high decaying capability, namely Polyporus arcularius,
Polyporus sp., Pycnoporus sanguineus, and Tyromyces palustris. The highest
weight loss of wood occurred in the sapwood of Rhus taitensis exposed to Polyporus
sp. Meanwhile, the lowest loss was obtained on the heartwood of Haplolobus
sp. caused by L. lepideus exposure. Three wood species comprising Tetrameles
nudiflora, Rhus taitensis, and Pimeleodendron amboinicum belonged to nonresistant wood (class IV), while Haplolobus sp. was grouped into resistant wood
(Class II).

Bamboo and gewang midrib are two materials developed as wood substitute in the
shape form of lamina products. However, the disadvantage of bamboo and gewang is
susceptible to destroying organisms. This paper analyzes the effectiveness of petung bamboo
and gewang midrib treatment to improve its durability against destroying organisms.
This research investigated the durability of petung bamboo and gewang midrib againts
subterranean termites, dry wood termites, wood rotting fungi and dry wood post powder
beetles. Treatments were conducted by applying boron and CCB (copper-chrome-boron)
using cold immersion and modified Boucherie methods. Durability was tested according
to Indonesian Standard SNI 01-7207-2006, while retention and penetration were
calculated based on weight, volume, and solution concentrations. The results showed that
boron was effective to improve the durability of petung bamboo againts subterranean
termites, dry wood termites, and wood rotting fungi, while its resistance againts dry wood
post powder beetles, boron and CCB were equally effective. Boron was more effective to
improve durability to wood rotting fungi and dry wood post powder beetles in gewang
midrib, while both preservatives were similarly effective against subterranean termites and
dry wood termites. It is noticably that CCB treatment changed the wood natural color.
Modified Boucherie method provides high retention but low penetration level compare to
immersion method.

Keywords: Wood decaying fungi, strains, Kolle flask method, Manokwari, resistant

Keywords: Preservation, boron, CCB, immersion, modified Boucherie
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(Forest Products Research and Development Center)
Utilization of Nano Carbon Paper Technology as Carrot Wrapping
J. of Forest Products Research. March 2018, Vol. 36 No. 2, pp. 139 - 158
Indonesia’s paper consumption, including food wrapping-paper, might steadily
increase in the future. This could someday upset the capability of domestic wrappingpaper production due to dwindling potency of conventional fibers (e.g. natural-forest
wood). Alternative fibers are abundantly available and it mostly remains unutilized,
than it should be introduced in industry, such as bamboo. This study aims to optimize
the utilization of alternative fiber sources through the manufacture of wrapping paper
from bamboo fiber using carbon nano technology as a foodstuff protector/wrapping.
Relevantly, manufacturing trial on papers with nano-technology capability for carrot
wrapping was conducted from two bamboo species tali (Gigantochloa apus) and ampel
(Bambusa vulgaris) separately. Initially, each species was pulped semi-chemically, and
then added with nano-sized activated charcoal particles (20%, w/w). The mixture
(bamboo pulp + activated charcoal) was formed into sheets with targeted basic-weight
common for wrapping-paper (60 g/m2), and then used for carrot wrapping and the
physical strength properties was tested. Result shows that charcoal could can lower
carrot-weight loss, which indicates high effectivity in maintaining the carrot freshness
and nutritions. Papers made from ampel-bamboo fibers were more prospective for such
wrapping than those made from bamboo tali. The use of any experimented papers
for carrot wrapping was still better than without wrapping, as they afforded more in
securing carrots.
Keywords: Paper, bamboo, activated charcoal, wrapping, carrot, nutrition
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ABSTRACT
Timber harvesting is an important process in timber utilization because it determines the quality of log. Two
important things in timber harvesting are recovery rate and residual factors. This paper identifies distribution, forms
and condition of harvesting waste as well as determines utilization factors and timber residual factor due to timber
harvesting. Research was conducted in two areas of forest management in Wasior and Nabire Districts, West Papua
Province. Recovery rate of forest concession with Reduced Impact Logging (RIL) techniques tend to be higher than that
of conventional techniques. Recovery rate ranged from 86.3–87.8% with an average of 86.9% and residual factor
ranged from 12.3–13.8%, with the average of 13.1%. The average utilized wood amounted of 4.578 m3/tree from
the potential clear bole of 5.293 m3/tree. The wasted volumes ranged from 0.548 to 0.664 m3/tree with an average
of 0.564 m3/tree. In general, most of the logging waste was in the form of wood defects (65.1%), broken (23.3%)
and firm timber waste (11.6%) which represented the lowest percentage.
Keywords: Timber harvesting, forest concession, natural forest, recovery rate, residual factor
ABSTRAK
Pemanenan kayu mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas produksi kayu bulat.
Dua hal penting dalam proses pemanenan kayu adalah faktor pemanfaatan dan limbah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran, bentuk, dan kondisi limbah pemanenan serta menghitung
besarnya faktor pemanfatan kayu dan faktor residu akibat pemanenan kayu. Penelitian dilakukan di
dua areal pengusahaan hutan alam di Kabupaten Wasior dan Nabire, Provinsi Papua Barat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa faktor pemanfaatan kayu pada areal ijin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) yang menerapkan teknik Reduced Impact Logging (RIL)
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan IUPHHK-HA yang pemanenan kayunya masih dilakukan
secara konvensional. Faktor pemanfaatan kayu berkisar antara 86,3–87,8% dengan rata-rata 86,9%,
dan faktor residu berkisar 12,3–13,8% atau rata-rata 13,1%. Besarnya volume kayu yang dimanfaatkan
rata-rata 4,578 m3/pohon dari potensi batang bebas cabang sebesar 5,293 m3/pohon. Volume limbah
berkisar antara 0,548–0,664 m3/pohon atau rata-rata 0,564 m3/pohon. Secara umum, sebagian besar
limbah penebangan berupa kayu yang cacat (65,1%), pecah (23,3%), dan paling rendah adalah limbah
yang kondisinya masih baik (11,6%).
Kata kunci : Pemanenan kayu, pengusahaan, hutan alam, faktor pemanfaatan, faktor residu
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I. PENDAHULUAN
Di Indonesia pemanenan kayu di hutan alam
dilakukan oleh pemegang ijin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHKHA). Pemanenan kayu di hutan alam mempunyai
peranan strategis tidak saja menentukan
kualitas produksi kayu bulat tetapi juga limbah
yang dihasilkan. Limbah pemanenan kayu
tersebut terjadi di petak tebang akibat proses
penebangan (felling), pembagian batang (bucking),
dan kondisi batang pohon yang cacat dan/atau
pecah (Soenarno et al., 2016). Selain itu, limbah
pemanenan juga terjadi di tempat pengumpulan
kayu sementara (TPn) akibat pemotongan
setelah dilakukan pengujian dan pengukuran
(grading and scaling) kayu bulat. Matangaran dan
Anggoro (2012) menyatakan bahwa penebangan
berpotensi menghasilkan limbah berupa tunggak
dan batang pecah banting, sedangkan pembagian
batang berpotensi menghasilkan limbah
berbentuk potongan pendek, maupun limbah
kayu cacat seperti limbah kayu lapuk dan busuk
hati atau gerowong.
Secara teknis, terjadinya limbah kayu
disebabkan oleh kesalahan dalam melaksanakan
teknik penebangan, menentukan arah rebah,
pemotongan batang, dan manajemen yang kurang
baik. Faktor non-teknis penyebab rendahnya
kualitas kayu bulat antara lain topografi, kondisi
hutan bekas tebangan, penetapan jatah produksi
tahunan (JPT), dan biaya produksi yang makin
tinggi (Fauziah, 2016). Biaya produksi yang tinggi
akan memicu perusahaan melakukan pengujian
kayu lebih ketat untuk menghasilkan kayu
bulat kualitas prima, namun di sisi lain limbah
pemanenan di TPn menjadi semakin besar.
Limbah pemanenan kayu sangat potensial
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri
pengolahan kayu, seperti industri papan partikel,
papan serat, papan blok, papan sambung, pulp
dan kertas serta industri arang kayu. Astana,
Soenarno, dan Endom (2015) menyatakan bahwa
limbah pemanenan kayu mempunyai prospek
ekonomis untuk memasok industri kayu gergajian,
kayu lapis, dan pulp. Bahkan, limbah pemanenan
juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi
pada tungku boiler untuk menghasilkan listrik di
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sekitar lingkungan base camp atau camp produksi
setempat (Franceschi, 1991).
Pemanfaatan limbah akan menambah
pasokan untuk kebutuhan industri pengolahan
kayu yang selama ini masih kurang. Kebutuhan
kayu bulat untuk industri tahun 2015 mencapai ±
63,4 juta m3 tetapi produksi kayu bulat hanya ±
35,1 juta m3 sehingga terjadi kekurangan pasokan
sebesar 28,3 m3 (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, 2016). Nurrochmat (2016)
menyatakan berdasarkan kapasitas terpasang
industri pengolahan kayu diperkirakan kekurangan
kebutuhan kayu bulat mencapai ± 40 juta m3/tahun.
Penelitian mengenai besarnya limbah pemanenan
kayu di hutan alam sudah banyak dilakukan
terutama di wilayah Kalimantan oleh Soenarno
et al., (2016), Mansyur, Tirkaamiana, dan Sutejo
(2013), Matangaran, Partiani, dan Purnamasari
(2013), Budiaman dan Komalasari (2012), tetapi
data dan informasi limbah pemanenan kayu di
wilayah Papua belum banyak diteliti. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran,
bentuk, dan kondisi limbah serta menghitung
besarnya faktor pemanfaatan kayu dan faktor
residu/limbah akibat pemanenan kayu.
II. METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada tahun 2016 di
areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
hutan alam (IUPHHK-HA) PT. A di Kabupaten
Wasior dan PT. B di Kabupaten Nabire, Provinsi
Papua Barat. Secara geografis, areal kerja PT. A
terletak di 3o35’-3o11’ LS dan 134o16’-134o11’ BT
sedangkan PT. B terletak di 135º04’-135º51’ BT
dan 03º08’-03º42’ LS. Dalam pemanenan kayu,
PT. A telah menerapkan pembalakan berdampak
rendah (reduced impact logging/RIL) sedangkan PT.
B masih secara konvensional. RIL adalah suatu
pendekatan sistematis pemanenan kayu mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi terhadap pemanenan kayu. Dalam
pelaksanaannya RIL meliputi penyempurnaan
praktik pembuatan jalan, penebangan, dan
penyaradan yang sudah ada (Applegate,
Kartawinata, & Klassen, 2001). Pembalakan
konvensional adalah praktik pemanenan kayu
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dimana kegiatan penebangan dilakukan sebelum
dipersiapkan jalan sarad. Pengumpulan data
primer dan sekunder dilakukan pada bulan
Februari hingga akhir bulan November 2016.
Penebang memiliki kebebasan untuk menebang
pohon komersial yang ukuran dan kualitasnya
prima serta tidak ada peta pemanenan kayu
(Klassen, 2011).
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah cat, kuas, dan tali plastik. Peralatan yang
digunakan adalah pita ukur diameter pohon (phiband), pengukur kemiringan lereng, meteran pita
(phi-band), kompas, buku ukur (tally sheet), parang,
chainsaw, traktor, dan perlengkapan lapangan.
C. Metode Penelitian
1. Metode penentuan petak contoh penelitian
Penentuan petak contoh penelitian (PCP)
dilakukan dengan metode systematic sampling
with purposive start dengan mengikuti kegiatan
pemanenan kayu yang sedang berlangsung pada
RKT 2016. Dari lokasi PT. A dipilih sebanyak
empat petak tebang sedangkan di PT. B sebanyak
tiga petak tebang RKT 2016. Pada masingmasing petak tebang terpilih dibuat tiga unit
PCP masing-masing berukuran berukuran 2 ha
(200 m x 100 m) dengan jarak antara PCP 100 m
atau disesuaikan dengan kondisi lapangan. Lokasi
penempatan PCP dipilih yang dapat mewakili
kondisi topografi lapangan yaitu datar (0–8%),
landai (>8–15%), agak curam (>15–25%), dan
curam (>25–40%).
2. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan meliputi data primer
dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh
dari pengamatan dan pengukuran langsung di
lapangan, antara lain meliputi volume kayu yang
dimanfaatkan, volume serta kondisi limbah
pemanenan kayu dan kemiringan lapangan.
Data sekunder merupakan data tambahan
untuk mendukung penelitian yang diperoleh
melalui wawancara dan/atau pengutipan data
dari IUPHHK-HA bersangkutan. Data sekunder

yang dimaksud terdiri dari kondisi umum
lokasi penelitian dan sistem pembalakan yang
digunakan.
D. Batasan
Yang dimaksud limbah pemanenan adalah
kayu sisa yang tidak dimanfaatkan oleh pemegang
izin yang sah pada kegiatan penebangan yang
berasal dari pohon yang boleh ditebang. Tidak
termasuk dalam pengertian ini adalah kelompok
kayu mewah, kayu indah, dan kayu sonokeling
(Dalbergia latifolia Roxb.), kayu ramin (Gonystylus
spp.), kayu kisereh (Cinnamomum parthenoxylon),
kayu jati (Tectona grandis L.f.), kayu perupuk
(Lophopetalum spp.), kayu giam (Cotylelobium
spp.), kayu blangeran (Shorea balangeran Burck.).
Budiaman dan Rahmat (2009) menyatakan
limbah penebangan (felling waste) adalah sisa
atau bagian dari pohon yang secara ekonomi
seharusnya masih dapat dimanfaatkan, tetapi
tidak dapat digunakan karena ada beberapa alasan
yang menyebabkan bagian dari pohon tersebut
ditinggalkan di hutan. Matangaran dan Anggoro
(2012) menyatakan bahwa limbah pemanenan
merupakan limbah mekanis yang terjadi akibat
kegiatan pemanenan kayu di samping limbah
alami yang tidak memenuhi persyaratan yang
diinginkan.
E. Analisis Data
Volume limbah dan batang yang dimanfaatkan
dihitung menggunakan rumus empiris Brereton
sebagai berikut (Soenarno et al., 2016):
VL = 1\4 π

½ (Dp + Du)
100

2

P ........................... (1)

Keterangan (Remarks):
VL = Volume limbah (m3); Dp = Diameter pangkal (cm);
Du = Diameter ujung (cm); P = Panjang limbah (m); π =
Konstanta (3,14)

Untuk menghitung volume kayu digunakan
rumus sebagai berikut:

V = 1/2 (B + b) x P............................................(2)
Keterangan (Remarks):
V = Volume pembalakan (m3); B = Luas pangkal batang;
b = Luas ujung batang; dan P = panjang kayu batang bebas
cabang
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Faktor pemanfaatan (recovery rate) dan faktor
limbah dihitung dengan menggunakan persamaan
berikut (Matangaran & Anggoro, 2012):
fm =

Vm
Vt

x 100 %..................................................(3)

Keterangan (Remarks):
fm = faktor pemanfaatan (%), Vm = volume kayu yang
dimanfaatkan (m3), Vt = volume total pohon (m3). Volume
total pohon diperoleh dengan menjumlahkan volume
kayu yang dimanfaatkan dengan volume limbah dari
masing-masing pohon

fr =

Vr
Vt

x 100 %...................................................(4)

Keterangan (Remarks):
fr = faktor residu (%), Vr = volume limbah (m3) adalah
jumlah volume semua bentuk limbah yang dihasilkan dari
masing-masing pohon, Vt = volume total pohon (m3)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor Pemanfaatan Kayu
Hasil perhitungan rata-rata volume kayu yang
dimanfaatkan pada setiap PCP dapat dilihat pada

Lampiran 1 sedangkan rekapitulasinya disajikan
pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa di
PT. A rata-rata diameter pohon contoh 61,04
cm dan volume kayu yang dimanfaatkan 4,029
m3/pohon, relatif sama dengan PT. B yaitu ratarata berdiameter 62,82 cm dengan volume kayu
yang dimanfaatkan rata-rata 4,57 m3/pohon.
Banyaknya kayu yang dimanfaatkan berpengaruh
pada besarnya nilai faktor pemanfaatan kayu.
Makin banyak kayu yang dimanfaatkan makin
besar nilai faktor pemanfaatan tetapi makin
banyak limbah kayu yang terjadi makin kecil nilai
faktor pemanfaatannya.
Pada Tabel 1 juga dapat diketahui faktor
pemanfaatan kayu di PT. A sebesar 87,8% dan di
PT. B 86,2%. Hasil penelitian faktor pemanfaatan
di IUPHHK-HA yang telah memperoleh sertifikat
pengelolaan hutan lestari melalui skema Forest
Stewardship Council (FSC) di Kalimantan Timur
mencapai rata-rata 90% (Soenarno, Dulsalam, &
Endom, 2013). Untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan nilai faktor pemanfaatan kayu di
PT. A dan PT. B dilakukan dengan uji rata-rata
sebagaimana disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Fhitung =
0,199 lebih kecil dari nilai F0,05 (11;8) = 3,32 sehingga

Tabel 1. Rekapitulasi hasil perhitungan rerata faktor pemanfaatan kayu pada IUPHHKHA di hutan alam Papua Barat
Table 1. Recapitulation of the calculated average timber recovery rate at forest concession in
West Papua
IUPHHKHA (Forest
concessions)

Petak tebang
(Felling sites)

PT. A

1
2
3
4

Rata-rata (Average)
PT. B

1
2
3

Rata-rata (Average)
Rata-rata total (Grand average)
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Volume kayu
dimanfaatkan
(Volume of the
utilized wood, m³)
4,589
4,329
4,238
2,958
4,029
5,098
4,941
3,671
4,570
4,299

Volume kayu batang
bebas cabang (Volume of
total clear bole, m³)

Faktor pemanfaatan
(Recovery rate, %)

5,273
5,011
4,869
3,265
4,605
5,830
5,575
4,450
5,285
4,945

87,0
86,4
87,0
90,6
87,8
87,4
88,6
82,5
86,2
86,9

Variabel yang
sama diasumsikan
(Equal of the assumed
variances)
Varian yang
sama tidak
diasumsikan(Equal
of the unassumed
variances)

0,199

Fhitung (Fcal.)

0,660

Nyata
(Significant)

Uji Levene kesamaan
ragam
(Levene’s Test for Equality
of Variances)

19

16,076

1,174

1,152

t

0,266

0,255

Sig.
(2-tailed)

1,65556

1,65556

Perbedaan
rata-rata
(Mean
Difference)

1,43724

1,41042

Perbedaan
standar
kesalahan (Std.
Error Difference)

-1,39010

-1,29649

4,70121

4,60760

Beda nyata selang
kepercayaan (Confidence
Interval of the Difference,
95%)
Bawah
Atas
(Lower)
(Upper)

t-test untuk kesetaraan rata-rata (t-test for equality of means)

Derajat
bebas(Degree
of freedom)

Tabel 2. Hasil analisis uji rata-rata faktor pemanfaatan kayu
Table 2. Analytical results on the average of timber recovery factor
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faktor pemanfaatan kayu di PT. A tidak berbeda
nyata dengan di PT. B. Faktor pemanfaatan kayu
di kedua perusahaan berkisar antara 86,2 – 87,8%
dengan rata-rata 86,9%. Faktor pemanfaatan kayu
di PT. A cenderung lebih tinggi dibandingkan di
PT. B. Hal ini diakibatkan cara pemanenan kayu
di PT. A telah menerapkan teknik RIL sedangkan
di PT. B masih dilakukan secara konvensional.
Dalam kaitannya dengan faktor pemanfaatan
kayu, Garland dan Jackson (1997) menyatakan
bahwa teknik penebangan dan pembagian
batang yang benar akan meningkatkan kualitas
dan produksi kayu bulat yang dihasilkan. Cara
pemanenan kayu konvensional di PT. B dilakukan
oleh para penebang yang belum memperoleh
pelatihan teknis penebangan berdampak rendah.
Akibatnya, penguasaan teknik pembuatan takik
tebang tidak baik dan orientasi pembagian
batang hanya untuk mendapatkan kualitas kayu
yang prima. Penelitian Idris dan Soenarno (2015)
menunjukkan bahwa pemanenan kayu secara
konvensional banyak mengakibatkan limbah
kayu baik pada bagian batang bebas cabang

maupun bagian kayu di atas cabang pertama
sehingga efisiensi pemanenan kayu menjadi tidak
maksimal.
Hiesl (2013) menyatakan bahwa keterampilan
seorang operator membutuhkan minimal tiga
tahun pengalaman kerja untuk mencapai 100%
potensi produktivitasnya. Bahkan dinyatakan
bahwa operator yang telah terlatih produktivitas
kerjanya meningkat 40% lebih tinggi dibanding
yang belum mendapatkan pelatihan. Kendatipun
keterampilan dan pengalaman kerja hanya
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
untuk produktivitas, kerja tetapi kemampuan
operator untuk menyesuaikan dengan perubahan
lingkungan kerja dan situasi yang berbeda perlu
menjadi perhatian.
B. Limbah Pemanenan Kayu
1. Faktor residu
Secara rinci hasil perhitungan faktor residu
(limbah pemanenan kayu) dapat dilihat pada
Lampiran 2 sedangkan rekapitulasinya disajikan

Tabel 3. Rekapitulasi hasil perhitungan rata-rata faktor residu pada penebangan di
IUPHHK-HA di Papua Barat
Table 3. Recapitulation of the calculated average residual factor in harvesting of forest
concession in West Papua
Limbah kayu di petak
tebang (Wood waste at
felling site, m³)

Limbah kayu di TPn
(Wood waste at landing
point, m³)

Faktor residu
(Residual factor)

1

0,671

0,013

13,0

2

0,498

0,184

13,6

3

0,62

0,011

13,0

4

0,307

0,000

9,4

Rata-rata (Average)

0,548 (11,9%)

0,052 (1,1%)

12,3

1

0,686

0,046

12,6

2

0,605

0,029

11,4

3

0,700

0,029

17,5

Rata-rata (Average)

0,664 (12,6%)

0,035 (0,7%)

13,8

Rata-rata total (Grand
average)

0,564 (12,1%)

0,044 (0,9%)

13,1

Nomor petak tebang
(Felling site number)
PT. A

PT. B

Keterangan (Remarks): Angka dalam kurung menunjukkan nilai terhadap total batang bebas cabang (Numbers in bracket is
the ratio of waste volume the volume of clear bole)
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pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan nilai faktor
residu rata-rata di PT. A adalah 11,9% lebih
rendah dibandingkan di PT. B yaitu sebesar
12,6%. Ini artinya bahwa limbah pemanenan
kayu per pohon yang terjadi di PT. A lebih
sedikit dibandingkan di PT. B. Pada Tabel 3 juga
dapat dilihat bahwa sebagian besar limbah kayu
tersebut masih tertinggal di petak tebang 11,9–
12,6% dan sisanya 0,7–1,1% di TPn merupakan
potongan dolok akibat proses pengujian dan
pengukuran yang dilakukan oleh petugas teknis.
Penelitian Nurrachmania (2009) menyatakan
bahwa limbah kayu di TPn mencapai sebesar
11,89%. Penyebab terjadinya limbah kayu
tersebut karena growong (25,08%), busuk hati
(47,99%), mata kayu (18,43%), pecah (5,46%),
dan grading scaling (3,04%).
2. Limbah penebangan
a. Volume limbah kayu berdasarkan kondisi
topografi
Hasil pengamatan pengukuran volume limbah
pembalakan pada berbagai kondisi topografi
dapat dilihat pada Lampiran 2, dan rekapitulasinya
disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 memperlihatkan bahwa besarnya
volume limbah penebangan berkisar antara
0,487–0,621 m3/pohon dengan rata-rata sebanyak
0,564 m3/phon. Limbah penebangan tersebut
terdiri dari limbah tunggak sebanyak 0,009 m3/
pohon, limbah banir 0,211 m3/pohon, pangkal

0,086 m3/pohon, dan limbah ujung sebanyak
0,181 m3/pohon. Sebaran persentase limbah
penebangan pada topografi datar sampai curam
disajikan pada Gambar 1.
Dari Tabel 4 juga dapat dilihat bahwa
persentase volume limbah pangkal pada
topografi datar, landai, agak curam, dan curam
tidak berbeda, tetapi untuk limbah ujung semakin
curam topografi cenderung semakin besar volume
limbahnya (Gambar 2). Hal ini mudah dipahami
karena umumnya operator chainsaw menentukan
arah rebah pohon ke bagian bawah lereng karena
pertimbangan kemudahan cara menebang.
Padahal, untuk menebang pohon pada areal yang
curam seharusnya arah rebah pohon ke bagian
atas lereng atau minimal sejajar dengan arah
kontur (Soenarno & Idris, 2015).
b. Volume limbah berdasarkan kondisi
Secara lebih rinci, hasil pengukuran kondisi
limbah pemanenan kayu pada masing-masing
PCP dapat dilihat pada tiga lampiran, sedangkan
rekapitulasi disajikan pada Tabel 5. Tabel 5
menunjukkan bahwa sebagian besar limbah
penebangan kondisinya cacat (mata buaya,
bengkok, growing, busuk hati) yaitu berkisar
antara 56,3–76,9% dengan rata-rata 65,1%.
Limbah penebangan yang pecah berkisar antara
7,3–35,3% dengan rata-rata 23,3% dan limbah
penebangan yang kondisinya dinilai baik berkisar
antara 8,4–15,8% dengan rata-rata 11,6% atau
sebesar 0,076 m3/pohon. Mencermati Tabel 5

Tabel 4. Jenis dan volume limbah berdasarkan topografi lapangan pada penebangan di
IUPHHK-HA di Papua Barat
Table 4. Type and volume of logging wastes according to topography in harvesting of forest
concession in West Papua
No. Topografi (Topography)
1.
2.
3.
4.

Datar (Flat)
Landai (Sloping)
Agak curam (Rather steep)
Curam (Steep)
Rata-rata (Average)

Tunggak
(Stump)
0,087
0,078
0,116
0,115
0,099

Volume limbah (Waste volume, m3)
Banir
Pangkal
(Buttress)
(Butt)
Ujung (Top)
0,213
0,044
0,143
0,275
0,114
0,154
0,151
0,055
0,176
0,204
0,131
0,251
0,211
0,086
0,181

Jumlah
(Total)
0,487
0,621
0,498
0,650
0,564
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tersebut diperoleh gambaran bahwa kendatipun
UPHHK-HA telah memperoleh sertifikat PHPL
tetapi tidak serta merta dapat menjamin tidak
terjadinya pecah kayu dari pohon yang ditebang.
Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat
pecah kayu akibat penebangan, diantaranya
kondisi topografi, jenis pohon, bentuk tajuk,
kompetensi penebang, dan kerapatan tegakan.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi
limbah penebangan yang pecah tersebut diduga

Limbah kayu (Wood waste, %)

40

lebih diakibatkan pengaruh topografi lapangan.
Hasil pada Tabel 6 menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan besarnya volume limbah kayu yang
pecah di topografi curam dengan yang di topografi
datar, landai maupun agak curam. Namun,
volume limbah kayu pecah tidak berbeda nyata
antara yang terjadi di topografi datar, landai, dan
agak curam. Limbah pecah paling banyak terjadi
pada kondisi topografi yang curam.

35,6

35

31,6

30
25
20

18,9
14,7

15
10
5
0

Tunggak
(Stump)

Banir
(Buttress)

Pangkal
(Butt)

Ujung
(Top)

Jenis limbah (Kinds of wood waste)

Gambar 1. Histogram sebaran limbah penebangan pada berbagai topografi pada
penebangan di IUPHHK-HA di Papua Barat
Figure 1. Histogram distribution of logging wastes in various topography in harvesting of forest
concession in West Papua

Limbah kayu (Wood waste, %)

70
60

40,7

50
26,4

40
30

35,4

24,0

Pangkal (Butt)

20

20,0

10

8,7

19,4

Ujung (Top)

10,7

0
Datar
(Flat)

Landai
(Sloping)

Agak curam
(Rather steep)

Curam
(Steep)

Gambar 2. Persentase volume limbah pangkal dan ujung log pada berbagai topografi
Figure 2. Volume percentage of log butt and top wasted on various topographies
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Hasil uji lebih lanjut dengan uji beda nyata
terkecil (least significant different/LSD) pada taraf
kepercayaan 95% disajikan pada Tabel 7. Tabel
7 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata
pada limbah yang pecah antara kondisi topografi
curam dengan yang agak curam, landai mapun
datar. Namun, tidak ada perbedaan limbah

yang pecah antara topografi agak curam, landai,
dan yang datar. Limbah pecah pada topografi
curam dapat dikurangi apabila operator chainsaw
menguasai teknik penebangan yang baik dan
benar serta menggunakan alat bantu penebangan
berupa baji.

Tabel 5. Sebaran kualitas limbah kayu pada penebangan di IUPHHK-HA di Papua Barat
Table 5. Distribution of wood waste quality in harvesting of forest concession in West Papua
Limbah penebangan (Felling wastes)
Petak tebang (Felling site)/
Petak contoh pengamatan
(Observation sample plots)

Pecah
(Broken)

Baik (Good)

Cacat (Defect)

(m³)

(%)

(m³)

(%)

(m³)

(%)

0,174
0,034
0,004
0,000
0,053

26,0
7,0
0,8
0,0
8,4

0,417
0,279
0,209
0,224
0,282

62,2
56,0
33,9
72,9
56,3

0,080
0,183
0,406
0,083
0,188

11,8
37,0
65,4
27,1
35,3

0,172
0,049
0,077
0,099
0,073

25,1
9,0
13,3
15,8
11,6

0,464
0,474
0,42
0,452
0,355

68,5
84,8
77,4
76,9
65,1

0,05 6,4
0,082 6,2
0,051 9,4
0,061 7,3
0,134 23,3

Topografi (Topography)

PT. A
1
2
3
4
Rata-rata (Average)
PT. B
1
2
3
Rata-rata (Average)
Total rata-rata (Grand average)

Landai (Sloping)
Agak curam (Rather steep)
Curam (Steep)
Landai (Sloping)

Landai (Sloping)
Datar (Flat)
Landai (Sloping)

Tabel 6. Hasil uji statistik persentase limbah log pecah menurut topografi
Table 6. Statistical test results on the percentage of the broken log waste based on to topography
Variabel bergantung (Dependent variable), Limbah pecah (broken wood waste)
Jumlah
kuadrat
(Sum of
Squares)

Derajat
bebas
(Degrees
of
freedom)

Jumlah
kuadrat
rata-rata
(Mean
Square)

Fhitung
(Fcal.)

Pobabilitas
perbedaan
(Significance
probability)

Model terkoreksi (Corrected model)

0,590a

3

0,053

5,902

0,020

Konstanta (Intercept)

0,328

1

0,328

36,524

0,000

Topografi (Topography)

0,159

3

0,053

5,902

0,020

Kesalahan percobaan (Error)

0,072

8

0,009

Jumlah (Total)

0,655

12

Jumlah terkoreksi (Corrected Total)

0,231

Sumber (Sources)

11

Keterangan (Remarks): Koefisien determinasi (R Squared/ r ) =0,689; r2 yang disesuaikan (Adjusted R Squared)
= 0,572)
2
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Ruslim, Hinrichs, dan Ulbricht (1999)
menjelaskan bahwa salah satu persyaratan teknis
cara penebangan untuk menjamin arah rebah
pohon adalah menggunakan baji. Baji tersebut
mejadi perlengkapan pokok operator chainsaw
yang terbuat dari potongan kayu, bahan plastik
yang kuat ataupun besi (Occupational Safety
and Health Service, 2001). Persyaratan lainnya
menurut Ruslim et al. (1999) adalah takik rebah
dibuat dengan ketinggian ± 1/3 diameter
pohon yang akan ditebang dengan mulut takik
membentuk sudut 45o, takik balas dibuat berkisar
antara 5–10 cm di atas takik rebah, dan di potong
pada kedua sisi takik rebah sedalam 5–10 cm agar
kayu tidak pecah. Ruslandi, (2013) menyatakan
bahwa untuk mengurangi limbah tunggak maka

tinggi takik rebah maksimal 30 cm dari permukaan
tanah. Prosedur penebangan yang benar disajikan
pada Gambar 3 (Klassen, 2006b).
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan
bahwa pecah kayu tersebut selain akibat kondisi
topografi yang curam juga tidak sempurnanya
teknik penebangan. Kesalahan yang sering
dilakukan oleh penebang adalah membuat mulut
takik rebah terlalu sempit, takik rebah dibuat
pada banir pohon tanpa lebih dahulu dilakukan
penyesetan banir, dan arah rebah pohon ke bagian
bawah lereng (Gambar 4). Selain itu, pembuatan
takik tebang yang salah juga menjadi penyebab
terjadinya serat tercabut (barber chair) sehingga
mengakibatkan bagian pangkal batang menjadi
pecah (Gambar 5).

Tabel 7. Uji beda nyata terkecil limbah yang pecah dengan topografi pada penebangan
di IUPHHK-HA di Papua Barat
Table 7. Least significant difference (LSD) test between the broken wood waste and topography
in harvesting of forest concession in West Papua

(I)
Topografi
(Topography)

Agak curam
(Rather steep)

Curam
(Steep)

Datar (Flat)

Landai
(Sloping)

Beda
rata-rata
(Mean
difference)
(I-J)

Kesalahan
baku
(Std.
Error)

Probabilitas
perbedaan
(Significance
probability)a

Curam (Steep)

-0,253*

0,087

Datar (Flat)

0,120

Landai (Sloping)

(J) Topografi (Topography)

95% Selang
kepercayaan
(Confidence interval
for difference)a
Batas
bawah
(Lower
bound)

Batas
atas
(Upper
bound)

0,019

-0,452

-0,053

0,109

0,306

-0,133

0,372

0,054

0,067

0,446

-0,101

0,208

Agak curam (Rather steep)

0,253*

0,087

0,019

0,053

0,452

Datar (Flat)

*

0,373

0,116

0,012

0,105

0,640

Landai (Sloping)

,0307*

0,077

0,004

0,128

0,485

Agak curam (Rather steep)

-0,120

0,109

0,306

-0,372

0,133

Curam (Steep)

-,0373*

0,116

0,012

-0,640

-0,105

Landai (Sloping)

-0,066

0,102

0,537

-0,302

0,170

Agak curam (Rather steep)

-0,054

0,067

0,446

-0,208

0,101

Curam (Steep)

-0,307*

0,077

0,004

-0,485

-0,128

Datar (Flat)

0,066

0,102

0,537

-0,170

0,302

Keterangan (Remarks): Berdasarkan nilai rata-rata (Based on estimated marginal means); *). Beda rata-rata pada
taraf nyata 0,05 (Mean difference is significant at a 0,05); a) Penyesuaian perbandingan (Adjustment
for multiple comparisons): Beda nyata terkecil, tanpa penyesuaian (Least Significant Difference, equivalent
to no adjustments)
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1

Takik rebah ditempatkan pada sudut
tepat untuk arah rebah yang diinginkan.
Pembukaan takik rebah biasanya lebih
lebar dibandingkan dengan pohon tanpa
banir.

2

Potong banir pinggir.

3

Pastikan engsel kayu pada posisi yang
sama seperti pada pohon tanpa banir.

4

Banir yang tersisa berlawanan dengan
arah rebah, dipotong terakhir.

5

Bila terjadi keraguan untuk menentukan
hasil penebangan, gunakanlah baji
penebangan untuk menjamin arah rebah.

Gambar 3. Prosedur penebangan pohon berbanir
Figure 3. Felling procedure on the buttressed tree

a. Takik rebah terlalu kecil
(Falling notch too narrow)

b. Membuat takik rebah pada banir
(Making falling notch on buttress)

c. Arah rebah pohon ke bagian bawah
lereng (Falling tree direction downhill

Gambar 4. Beberapa kesalahan pada teknik penebangan konvensional
Figure 4. Several common mistakes in conventional tree felling technique

Takik rebah
terlalu sempit

Serat tercabut
(unusan)

Gambar 5. Takik tebang yang salah (a) menyebabkan serat tercabut (b)
Figure 5. Unappropriate falling notch (a) causes barber chair (b)
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Pengamatan di lapangan menunjukkan
terjadinya limbah pecah juga disebabkan oleh
penentuan arah rebah pohon ke bagian bawah
lereng. Permasalahan yang sering dilakukan,
operator chainsaw melakukan kesalahan dalam
menaksir panjang lereng. Apabila panjang lereng
ternyata lebih pendek dari tinggi pohon maka
mengakibatkan pohon menjadi patah dan/atau
pecah (Gambar 6). Secara teknis, arah rebah
pohon ke bagian bawah lereng tidak dibenarkan.
Arah rebah pohon yang benar adalah ke bagian
atas lereng atau sejajar mengikuti kontur lapangan
(Soenarno & Idris, 2015).
Selain dilarang untuk merebahkan pohon ke
arah bagian bawah lereng maka arah rebah pohon
sebaiknya juga menghindari kondisi lapangan
yang tidak rata atau bergelombang (Klassen,
2006a), sedangkan Garland dan Jackson (1997)
menyatakan bahwa arah rebah dan pembagian
batang yang benar akan menghasilkan kualitas
dan kuantitas kayu sehingga meningkatkan

pendapatan dari hasil penjualan kayu. Ward (2011)
menjelaskan bahwa keberhasilan penebangan
sangat ditentukan oleh arah rebah pohon dan
keterampilan penebang.
Untuk meminimalisir terjadinya limbah
penebangan maka selain meningkatkan
kompetensi penguasaan teknik tebang juga dapat
diterapkan metode tree length logging. Untuk itu,
penebang (chainsaw operator) perlu mendapatkan
pelatihan teknik penebangan agar mereka mampu
dan terampil. Penebang yang terampil mampu
mengurangi pecah kayu sehingga produktivitas
kerja meningkat. Uusitalo, Kokko, dan Kivinen
(2004) menyatakan bahwa teknik penebangan
yang diikuti dengan pembagian batang yang tepat
akan mempengaruhi efisiensi pemanfaatan dan
kualitas kayu yang dihasilkan. Idris dan Soenarno
(2015a) menyatakan bahwa dengan penerapan
metode tree length logging maka limbah kayu dapat
dikurangi menjadi ± 8%.

Patah dan pecah (broken
and cracked)

Gambar 6. Batang pohon pecah akibat kesalahan menaksir panjang lereng
Figure 6. Broken trunk caused by miss-prediction of slopes

Sumber (Source): Klassen (2006a)

Gambar 7. Kesalahan arah rebah pohon pada areal bergelombang menyebabkan
pohon patah
Figure 7. Miss-prediction of tree falling direction could cause broken trunk
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Mempertimbangkan
potensi
limbah
penebangan di kedua IUPHHK-HA tersebut
masih cukup banyak (rata-rata 13,1% atau 0,564
m3/pohon) sebaiknya dimanfaatkan untuk
meningkatkan nilai tambah. Besarnya limbah
pemanenan kayu rata-rata di lima IUPHHKHA di Kalimantan Timur adalah 14,7–17% atau
1,149 m3/pohon (Mansyur et al., 2013; Soenarno
et al., 2016). Volume limbah pemanenan kayu di
Kalimantan Tengah mencapai 33,8% atau 5,37
m3/pohon dan di Sumatera Barat sebesar 30,4%
atau 4,60 m3/pohon (Matangaran et al., 2013).
Dari apsek legalitas, pemanfaatan limbah kayu
tersebut sudah ada payung hukum dengan telah
diterbitkannya peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan nomor P.13/MenlhkSetjen/2015 tentang ijin usaha industri primer
hasil hutan (Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, 2015). Ijin industri berupa
industri portabel pengolahan kayu untuk
mengolah limbah pemanenan kayu dalam areal
kerja IUPHHK. Jenis mesin portabel dimaksud
adalah` portable band saw atau portable circular saw
dan/atau portable rotary peeler atau portable slicer
dan/atau portable chipper.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil studi kegiatan pemanenan kayu di hutan
alam Papua Barat menunjukkan bahwa faktor
pemanfaatan kayu berkisar antara 86,2–87,8%
dengan rata-rata 86,9% dan faktor residu berkisar
12,3–13,8% dengan rata-rata 13,1%. Besarnya
volume limbah berkisar antara 0,548–0,664 m3/
pohon dengan rata-rata 0,564 m3/pohon. Faktor
pemanfaatan kayu pada IUPHHK-HA yang
menerapkan teknik RIL cenderung lebih tinggi
dibandingkan IUPHHK-HA yang pemanenan
kayunya masih dilakukan secara konvensional.
Besarnya limbah penebangan kondisinya cacat
(mata buaya, bengkok, growing, busuk hati) ratarata 65,1%, pecah 23,3% dan yang masih baik
11,6%. Limbah kayu pecah selain diakibatkan oleh
kondisi topografi yang curam juga diakibatkan
kesalahan operator chainsaw dalam membuat
takik rebah, takik balas dan arah rebah ke bagian
bawah kemiringan lereng.
Guna meningkatkan faktor pemanfaatan dan
mengurangi terjadinya pecah kayu disarankan

untuk meningkatkan keterampilan operator
gergaji mesin dalam proses penebangan
dan pembagian batang. Peningkatan nilai
tambah limbah kayu dapat dilakukan dengan
membangun industri pengolahan kayu di areal
kerja menggunakan mesin pengolahan kayu baik
tipe yang tidak bergerak (non-portable) atau yang
mudah dipindahkan (portable).
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ABSTRACT
Wood machining is one of important utilization properties, especially for lesser known wood species. This paper
determines the machining properties and possible utilization of punak (Tetramerista glabra Miq.), meranti bunga
(Shorea teysmanniana Dryer ex Brandis), mempisang (Alphonsea spp.), suntai (Palaquium burckii H.J.L.),
and pasak linggo (Aglaia argentea Blume) originated from Riau Province. The tests were conducted based on the
modified testing standard of ASTM D-1666-64. Twenty samples of each species were machining tested for the work
of planing, shaping, boring, turning, and sanding. Visual observation was performed using loupe 10x magnification.
Research revealed that planing, shaping, boring, turning and sanding properties were significantly influenced by wood
species. Punak and pasak linggo had good and very good machining properties. Mempisang had a wide range machining
properties from poor to very good, while meranti bunga had poor to good machining properties. Lastly, suntai had
a moderate to good machining properties. Regression analysis showed that higher specific gravity resulted in better
machining properties. Wood with good to very good categories could be suggested as raw materials for various products.
Mempisang and meranti bunga should be carefully handled, particularly in boring and turning processes.
Keywords: Machining properties, wood species, specific gravity, regression analysis, wood working
ABSTRAK
Pemesinan kayu merupakan salah satu sifat pemanfaatan kayu yang perlu diketahui, terutama
untuk jenis kayu kurang dikenal. Tulisan ini mempelajari studi sifat pemesinan beserta kemungkinan
pemanfaatan lima jenis kayu yaitu punak (Tetramerista glabra Miq.), meranti bunga (Shorea teysmanniana
Dryer ex Brandis), mempisang (Alphonsea spp.), suntai (Palaquium burckii H.J.L.), dan pasak linggo
(Aglaia argentea Blume) dari Riau. Pengujian sifat pemesinan mengacu pada ASTM D-1666-64 yang
dimodifikasi dengan jumlah sampel 20 buah untuk setiap jenis kayu untuk setiap sifat pemesinan
yang meliputi penyerutan, pembentukan, pemboran, pembubutan, dan pengampelasan. Pengamatan
dilakukan secara visual dengan bantuan kaca pembesar perbesaran 10 x. Hasil penelitian menunjukkan
sifat penyerutan, pembentukan, pemboran, pembubutan dan pengampelasan kelima jenis kayu berbeda
secara nyata dipengaruhi oleh jenis kayu. Mutu pemesinan kayu punak dan pasak linggo termasuk baik
sampai sangat baik, kayu mempisang termasuk jelek sampai sangat baik, kayu suntai sedang sampai
baik dan kayu meranti bunga jelek sampai baik. Hasil analisis regresi menunjukkan makin tinggi berat
jenis kayu, semakin baik sifat pemesinannya. Kayu dengan hasil pemesinan baik sampai sangat baik
dapat disarankan untuk diolah menjadi beragam produk pengerjaan. Kayu mempisang dan meranti
bunga memerlukan kehati-hatian dalam pengerjaannya terutama pemboran dan pembubutan.
Kata kunci: Sifat pemesinan, jenis kayu, berat jenis, analisis regresi, pengerjaan kayu

doi : 10.20886/jphh.2018.36.2.85-100
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I. PENDAHULUAN
Penelitian sifat dasar kayu telah cukup lama
dilakukan, namun demikian masih banyak jenisjenis kayu lainnya yang belum diteliti. Menurut
Martawijaya, Kartasudjana, Kadir, dan Prawira
(2005), selain jenis-jenis kayu yang telah biasa
dikenal dalam perdagangan, terdapat 133
jenis kayu lainnya yang digolongkan ke dalam
kelompok kayu kurang dikenal. Pengetahuan
tentang sifat dasar dapat mengarahkan tujuan
pemanfaatan suatu jenis kayu agar diperoleh
efisiensi penggunaan jenis kayu tersebut,
sehingga dapat menggantikan atau melengkapi
penggunaan jenis-jenis kayu komersial. Sifat dasar
yang penting antara lain adalah sifat pemesinan.
Uji sifat pemesinan pada prinsipnya melakukan
penilaian pada suatu jenis kayu yang dipilih
sebagai contoh uji, dengan membandingkan
luas permukaan bercacat setelah mengalami
pengerjaan pemesinan terhadap luas total bidang
pengujian (Rachman & Malik, 2011). Sifat
pemesinan merupakan salah satu parameter
untuk menentukan kualitas kayu. Semakin mudah
kayu dikerjakan dan semakin besar proporsi
permukaan kayu yang halus setelah proses
pengerjaan, maka semakin tinggi kelas pengerjaan
kayu. Sebaliknya semakin sulit kayu dikerjakan
dan semakin rendah proporsi permukaan kayu
yang halus setelah proses pengerjaan, maka
makin rendah kelas pengerjaan kayu (Suranto,
2012). Anggoro (2011) menyatakan bahwa

kualitas permukaan produk kayu merupakan
salah satu sifat yang paling penting dalam industri
furnitur yang nantinya akan dapat berpengaruh
dalam proses manufaktur selanjutnya seperti
pada pengerjaan akhir. Tulisan ini mempelajari
sifat pemesinan lima jenis kayu asal Riau. Data
sifat pemesinan yang diperoleh diharapkan dapat
mendukung upaya pemanfaatan jenis-jenis kayu
kurang dikenal tersebut oleh industri pengerjaan
kayu sesuai peruntukannya.
II. BAHAN DAN METODE
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian sifat pemesinan kayu asal Riau
dilakukan pada tahun 2016 di Laboratorium
Penggergajian dan Pengerjaan Pusat Penelitian
dan Pengembangan Hasil Hutan, Bogor.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri atas lima jenis kayu yang berasal dari
Propinsi Riau yaitu kayu punak (Tetramerista glabra
Miq.), meranti bunga (Shorea teysmanniana Dryer
ex Brandis), mempisang (Alphonsea spp.), suntai
(Palaquium burckii H.J.L.), dan pasak linggo (Aglaia
argentea Blume). Seluruh contoh uji kayu dalam
kondisi bebas cacat dan kadar air kering udara
(± 14%). Mesin yang digunakan untuk penelitian
sifat pemesinan tercantum dalam Tabel 1 (Malik
& Rahman, 2002).

Tabel 1. Spesifikasi mesin pengerjaan kayu yang digunakan
Table 1. Wood working machine specification
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Nama mesin
(Name of machine)
Mesin serut (Planer)
Mesin bentuk (Shaper)
Mesin bubut (Turner)
Mesin bor (Borer)
Mesin ampelas (Sander)

Sumber (Source): Malik dan Rahman (2002)
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Jenis pengerjaan
(Kinds of wood working)
Penyerutan (Planing)
Pembentukan (Shaping)
Pembubutan (Turning)
Pemboran (Boring)
Pengampelasan (Sanding)

Tipe/Merk (Type/Merk)
C 2600 Lurem
BER/2 Wadkin
ML-60 Shengpeng
DTBM 15 AEG
T3 EN

Sifat Pemesinan Lima Jenis Kayu Asal Riau
(Achmad Supriadi & Abdurachman)

C. Metode Penelitian
Metode penelitian berdasarkan pada
ASTM D-1666-64 yang dimodifikasi menurut
Abdurachman dan Karnasudirja (1982).
Pembuatan contoh uji sifat pemesinan
menggunakan papan kayu dalam kondisi kering

5 cm
cm
5 cm
5

90 cm
cm
90
90 cm

udara berukuran 125 cm (panjang) x 12,5 cm
(lebar) x 2 cm (tebal) yang disebut contoh uji
induk sebanyak 20 lembar untuk setiap jenis
kayu. Setiap papan dipotong menggunakan pola
seperti disajikan pada Gambar 1 (Supriadi &
Rachman, 2002).

5 cm
Berat jenis
jenis (Specific
(Specific gravity)
gravity)
Berat
5FP xx 10FP
10FP xx 22 cm
cm
5FP

Berat jenis (Specific gravity)
5FP x 10FP x 2 cm

90 cm
Penyerutan,
Sembentukan (Planing,
(Planing, Vhaping)
Vhaping)
Penyerutan, Sembentukan
90FP xx 10FP
10FP xx 22 cm
cm
90FP

Penyerutan, Sembentukan (Planing, Vha

90FP
x 10FP x 2 cm

Pemboran (Boring) 30FP x 5FP x 2 c


Pengampelasan (Sanding) 30FP x 5 FP
Pengampelasan
(Sanding) 30FP
30FP xx 55 FPx
FPx 22 cm
cm
30 cm (Sanding)
Pengampelasan
Pemboran (Boring)
(Boring) 30FP
30FP xx 5FP
5FP xx 22 cm
cm
Pemboran

30 cm
cm
30

Pembubutan (Shaping) 12,5FP x 2 FP
Pembubutan (Shaping)
(Shaping) 12,5FP
12,5FP xx 22 FPx
FPx 22 cm
cm
Pembubutan

30 cm

5 cm

5 cm

2,5 cm

Gambar 1. Pola pemotongan contoh uji
Figure 1. Cutting pattern for individual test sample
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Pada setiap contoh uji dilakukan pengujian
sifat pemesinan. Diamati bentuk cacat pemesinan
yang dijumpai seperti yang tercantum pada
Tabel 2. Pengamatan menggunakan lup dengan
perbesaran 10 kali. Ukuran cacat adalah persentase
luas bagian permukaan kayu yang bercacat dari
seluruh penampang pengujian masing-masing
contoh uji. Sebagai contoh pada pengujian sifat
penyerutan dengan ukuran 90 cm x 10 cm x 2
cm atau luas 900 cm2, dengan menggunakan lup
ditemukan cacat berupa serat berbulu dan serat
patah. Pada bagian yang bercacat tersebut diberi
batas dengan menggunakan spidol untuk dihitung
luas cacat yang terjadi. Penghitungan luas cacat
menggunakan plastik tembus pandang yang telah
diberi garis-garis serupa kertas milimeter blok.
Misalnya luas cacat serat berbulu 10 cm2 dan
serat patah 10 cm2. Besarnya nilai cacat masing-

masing dihitung dengan membagi luas cacat
dengan luas contoh uji kali 100%. Maka besarnya
nilai cacat serat berbulu adalah 1,1% dan serat
patah 1,1%, sehingga jumlah cacat sebesar 2,2%
dan nilai bebas cacat penyerutan pada contoh
uji tersebut sebesar 97,8%. Cara yang sama juga
dilakukan untuk menguji sifat pemesinan lainnya.
Nilai cacat diperoleh dari nilai rata-rata seluruh
contoh uji.
D. Analisis Data
Seluruh data hasil pengujian ditabulasi dan
dihitung nilai rata-rata cacatnya. Nilai rata-rata
cacat kemudian digunakan untuk menetapkan
besarnya nilai bebas cacat. Berdasarkan nilai
bebas cacat tersebut ditentukan klasifikasi sifat
pemesinan (Abdurachman & Karnasudirdja,
1982), seperti tercantum pada Tabel 3.

Tabel 2. Sifat pemesinan dan jenis cacat yang diamati
Table 2. Machining properties and defects type
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Sifat Pemesinan
(Machining properties)
Penyerutan (Planing)

Bentuk cacat
(Defect types)
Serat terangkat (raised grain), serat berbulu (fuzzy grain), serat patah (torn
grain), tanda serpih (chip marking)
Pembentukan (Shaping)
Serat terangkat (raised grain), serat berbulu (fuzzy grain), tanda serpih (chip
marking)
Pemboran (Boring)
Serat berbulu (fuzzy grain), kehancuran (crushing), kelicinan (smoothness),
penyobekan (tear out)
Pembubutan (Turning)
Serat berbulu (fuzzy grain), serat patah (torn grain), kekasaran (roughness)
Pengampelasan (Sanding) Serat berbulu (fuzzy grain), bekas garukan (scratching)

Tabel 3. Nilai bebas cacat dan klasifikasi sifat pemesinan
Table 3. Defect free values and machining properties classification
Nilai bebas cacat
(Defect-free value, %)
0–20
21–40
41–60
61–80
81–100
Sumber (Source): Abdurachman dan Karnasudirja (1982)
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Kelas pemesinan
(Machining class)
V
IV
III
II
I

Kualitas pemesinan
(Machining quality)
Sangat jelek (Very poor)
Jelek (Poor)
Sedang (Fair)
Baik (Good)
Sangat baik (Very good)

Sifat Pemesinan Lima Jenis Kayu Asal Riau
(Achmad Supriadi & Abdurachman)

Pada data nilai bebas cacat sifat pemesinan
yang terdiri atas parameter penyerutan,
pembentukan, pemboran, pembubutan, dan
pengampelasan, dilakukan uji sidik ragam
pada setiap faktor menggunakan rancangan
percobaan acak lengkap (RAL), sehingga dapat
diketahui pengaruh jenis kayu terhadap nilai
bebas cacat sifat pemesinan. Sebagai perlakuan
adalah lima jenis kayu yaitu punak (Tetramerista
glabra Miq.), meranti bunga (Shorea teysmanniana
Dryer ex Brandis), mempisang (Alphonsea spp.),
suntai (Palaquium burckii H.J.L.), dan pasak
linggo (Aglaia argentea Blume). Jika hasil dari
uji sidik ragam menunjukkan perbedaan nyata
antara perlakuan, pengujian dilanjutkan dengan
uji beda nyata terkecil/BNT (Sudjana, 2006).
Untuk mengetahui hubungan antara berat jenis

kayu dengan kelima sifat pemesinan yang diteliti
dilakukan analisis regresi sederhana. Berat jenis
kayu sebagai variabel bebas dan nilai bebas cacat
pemesinan sebagai variabel terikat. Seluruh
data diolah menggunakan program Minitab
(Hendradi, 2012).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sifat Pemesinan
Rekapitulasi nilai bebas cacat rata-rata sifat
pemesinan dari lima jenis kayu yaitu kayu punak,
meranti bunga, mempisang, suntai, dan pasak
linggo disajikan pada Tabel 4, hasil uji sidik ragam
disajikan pada Tabel 5, dan hasil uji beda nyata
terkecil dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 4. Berat jenis dan rata-rata bebas cacat sifat pemesinan (%)
Table 4. Specific gravity and the average of machining defect free (%)
Jenis
kayu
(Wood species)
Punak
Meranti bunga
Mempisang
Suntai
Pasak linggo

Berat
jenis
(Specific gravity)
0,77
0,83
0,67
0,36
0,57

Rata-rata bebas cacat (defect-free average)
Penyerutan Pembentukan Pemboran Pembubutan Pengampelasan
(Planing)
(Shaping)
(Boring)
(Turning)
(Sanding)
60
38
58
58
75

62
49
38
52
83

61
34
22
46
80

83
67
83
79
82

88
50
74
62
86
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Tabel 5. Analisis keragaman pengaruh jenis kayu terhadap sifat pemesinan
Table 5. Analysis of variance on the effect of wood species to the machining properties
No.
1.

2.

3.

4.

5.

Sifat (Properties)
Penyerutan (Planing, %)
Jenis kayu (Wood species)
Galat (Error)
Pembentukan (Shaping, %)
Jenis kayu (Wood species)
Galat (Error)
Pemboran (Boring, %)
Jenis kayu (Wood species)
Galat (Error)
Pembubutan (Turning, %)
Jenis kayu (Wood species)
Galat (Error)
Pengampelasan (Sanding, %)
Jenis kayu (Wood species)
Galat (Error)

Db
(df)

Kuadrat tengah
(Mean squares)

F hitung
(F calc.)

4
95

3.609,4
310,3

11,63*

4
95

4.690,8
190,1

24,67**

4
95

10.457,5
310,4

33,69**

4
95

982,13
38,80

23,31**

4
95

5.130,88
87,07

58,93*

Keterangan (Remarks): Db (df) = derajat bebas (Degree of freedom); * = nyata (Significant), p < 0, 05; ** = sangat nyata
(Highly significant), p < 0,01
400
Bebas cacat (Defect free %)

350
300
250
200
150
100
50
0
Penyerutan
(Planing)

Keterangan (Remarks):

= punak:

Pembentukan
(Shaping)

= meranti bunga;

Pemboran
(Boring)

Pembubutan Pengampelasan
(Turning)
(Sanding)

= mempisang;

= suntai;

= pasak linggo

Gambar 2. Diagram hasil uji beda nyata terkecil sifat pemesinan
Figure 2. Least significance differentce chart of machining properties
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1. Penyerutan
Hasil pengamatan sifat penyerutan pada lima
jenis kayu yang diteliti menunjukkan cacat yang
paling banyak muncul pada hasil uji penyerutan
adalah serat berbulu, yaitu berkisar antara 14,5–
5,5%, serat patah sebanyak 5,5–20,7% dan serat
terangkat 2,3–6,8%. Cacat lainnya berupa tanda
serpih sedikit sekali (0,5%). Jumlah persentase
cacat tertinggi terdapat pada kayu meranti bunga,
lalu semakin menurun berturut-turut pada kayu

mempisang, suntai, punak, dan pasak linggo.
Cacat serat berbulu pada umumnya paling
dominan sehingga sering menimbulkan masalah.
Menurut Balfas (2011), masalah serat berbulu
pada kayu labu (Endospermum spp.) sebagai bahan
baku pensil dapat diatasi dengan perlakuan resin.
Pemberian resin JRP1 dapat meningkatkan
kualitas permukaan dengan memuaskan. Contoh
uji sifat penyerutan dan diagram sifat penyerutan
kelima jenis kayu yang diteliti dapat dilihat pada
Gambar 3 dan 4.

Jenis kayu (Wood species)

Gambar 3. Contoh uji sifat penyerutan kayu yang diteliti
Figure 3. Planning samples of the tested wood

PL

6,8

S

5,8

12,5

5,5 0,5

31,8

11,2

0,5

Serat terangkat (Raised grain)

M

29,8

3,3

9,8

Serat berbulu (Fuzzy grain)

0,5

Serat patah (Torn grain)

MB

4,8

P

4,8

50,5

14,5

6,8

Tanda chip (Chip mark)

20,8

Cacat (Defect, %)
Keterangan (Remarks) : P = punak: MB = meranti bunga; M = mempisang; S = suntai; PL = pasak linggo

Gambar 4. Histogram sifat penyerutan
Figure 4. Histogram of planing properties
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Proses penyerutan merupakan proses paling
penting dalam pengerjaan kayu, karena hampir
semua komponen dalam pembuatan produk
furnitur harus diserut untuk menghasilkan
penampilan permukaan dengan kualitas yang
baik (Sucipto, 2009). Kualitas penyerutan akan
menunjukkan layak tidaknya suatu jenis kayu
sebagai bahan baku industri seperti industri
bingkai kayu (Widiyanto, 2016).
Kualitas penyerutan kayu pasak linggo dan
punak menunjukkan baik (kelas II) dengan
persentase bebas cacat 75% dan 60%, kayu suntai
dan mempisang berkualitas sedang (kelas III)
dengan persentase bebas cacat 58%, sedangkan
meranti bunga berkualitas jelek (IV) dengan
persentase bebas cacat 38%. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa dari kelima jenis kayu yang
diteliti, kayu pasak linggo, punak, suntai, dan
mempisang cocok digunakan sebagai bahan baku
produk yang memerlukan tampilan permukaan
baik seperti meja, kursi, dan lemari, sedangkan
kayu meranti bunga kurang baik. Hasil uji sidik
ragam menunjukkan jenis kayu berpengaruh
nyata terhadap sifat penyerutan (Tabel 5). Hasil
uji lanjutan menunjukkan terdapat perbedaan
nyata sifat penyerutan kayu pasak linggo dengan
kayu punak, mempisang, suntai, dan meranti
bunga.
Kualitas penyerutan kayu pasak linggo dan
punak sama dengan kayu medang kuning dan
bayur dari Jambi (Malik & Rachman, 2002),
maniani (Flindersia pimenteliana F.v. Muell) yang
berasal dari hutan alam Teluk Wondama, Papua
Barat (Purnamawati, Wahyudi, & Priadi, 2014)
dan kayu pinus (Pinus nigra J.F Arnold) dari Eropa
(Sofuoglu & Kurtoglu, 2014). Kualitas kayu
medang (Litsea spp.) memiliki kualitas penyerutan
kurang baik sebagai bahan baku industri bingkai
kayu (Widiyanto, 2016).
2. Pembentukan
Hasil uji sifat pembentukan menunjukkan
cacat yang paling banyak muncul pada hasil uji
pembentukan sama seperti pada sifat penyerutan
yaitu serat berbulu yang berkisar antara 10,8–51%
dan serat terangkat sebanyak 6,3–11,5%. Cacat
tanda serpih tidak ditemukan pada kelima jenis
kayu yang diteliti. Menurut Sutcu (2013), Sofuoglu
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dan Kurtoglu (2014) dan Utama, Sulaeman,
dan Sribudiani (2016), cacat serat berbulu
merupakan cacat yang paling umum terjadi pada
uji pembentukan. Hal ini terjadi karena tingkat
kecepatan operator dalam mengoperasikan mesin
router. Semakin cepat penggunaan mesin tersebut
maka cacat kayu pada pembentukan akan semakin
tinggi dan sebaliknya apabila penggunaan mesin
router teratur maka hasil pembentukan kayu akan
semakin bagus.
Jumlah persentase cacat tertinggi terdapat
pada kayu mempisang, lalu semakin menurun
berturut-turut pada kayu meranti bunga, suntai,
punak, dan pasak linggo. Kualitas pembentukan
kayu pasak linggo menunjukkan sangat baik
(Kelas I) dengan persentase bebas cacat 83%,
kayu punak berkualitas baik (kelas II) dengan
persentase bebas cacat 61,5%, kayu suntai dan
meranti bunga masuk kualitas sedang (kelas III)
dengan persentase bebas cacat 52% dan 48,5%,
serta kayu mempisang berkualitas jelek (kelas IV)
dengan persentase bebas cacat 37,5%. Kualitas
pembentukan kayu pasak linggo sama dengan kayu
mahang (Malik & Rachman, 2002), kayu pinus
(Sofuoglu & Kurtoglu, 2014), dan kayu ekaliptus
(Roger, 2011), sedangkan kualitas pembentukan
kayu punak sama dengan kayu bayur, balam dan
mengkubung (Malik & Rachman, 2002) serta
kayu simpur dari Papua Barat (Wahyudi, Makrus
& Susilo, 2014). Contoh uji sifat pembentukan
dan diagram sifat pembentukan kelima jenis kayu
yang diteliti dapat dilihat pada Gambar 5 dan
Gambar 6.
Kayu pasak linggo dan punak baik untuk
dibuat moulding dan produk kayu ukiran. Pada
kayu suntai dan meranti bunga bila akan dibuat
produk tersebut harus lebih hati-hati dalam
pengerjaannya. Penggunaan alat built-in 33 dapat
memperbaiki sifat pembentukan kayu Eucalyptus
saligna, Corymbia maculata, Eucalyptus cladocalyx,
dan Eucalyptus globulus dari Australia Tenggara
(Belleville, Ashley, & Ozarska, 2016). Hasil uji
sidik ragam menunjukkan jenis kayu berpengaruh
sangat nyata terhadap sifat pembentukan (Tabel
5). Hasil uji lanjutan menunjukkan terdapat
perbedaan sangat nyata pada sifat pembentukan
antara kayu pasak linggo dengan keempat jenis
kayu yang diteliti.

Sifat Pemesinan Lima Jenis Kayu Asal Riau
(Achmad Supriadi & Abdurachman)

Jenis kayu (Wood species)

Gambar 5. Contoh uji sifat pembentukan kayu yang diteliti
Figure 5. Shaping samples of tested wood
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0
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0
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P
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41,5

28

0

0

Cacat (Defect, %)
Keterangan (Remarks) : P = punak: MB = meranti bunga; M = mempisang; S = suntai; PL = pasak linggo

Gambar 6. Histogram sifat pembentukan
Figure 6. Histogram of shaping properties
3. Pemboran
Cacat yang paling banyak muncul pada hasil
uji pemboran adalah serat berbulu, yaitu berkisar
antara 7,5–59,2%, kemudian berturut-turut
penyobekan sebanyak 0,5–13,2%, kelicinan
1,7–11%, dan penghancuran 0,7–6%. Jumlah
persentase cacat tertinggi terdapat pada kayu
mempisang, lalu semakin menurun berturutturut pada kayu meranti bunga, suntai, punak,
dan pasak linggo. Learch (1995) mengemukakan
bahwa mengebor lubang dengan kedalaman
lebih dari 2,5 cm sebaiknya dilakukan berkalikali, bukan sekali jalan dalam pengerjaannya. Hal
tersebut dapat menyebabkan mata bor menjadi
panas dan menghasilkan serat berbulu dan bekas

sobekan pada kayu uji. Mata bor hendaknya
dimasukkan dua atau beberapa kali. Hal tersebut
dapat membersihkan serbuk pada lubang dan
diperoleh hasil yang baik.
Kualitas pemboran kayu pasak linggo dan
punak termasuk baik (kelas II) dengan persentase
bebas cacat masing-masing adalah 80% dan
60,5%, kayu suntai berkualitas sedang (kelas III)
dengan persentase bebas cacat 45,5%, sedangkan
kayu meranti bunga dan mempisang berkualitas
jelek (kelas IV). Dengan sifat pemboran yang
baik, kayu pasak linggo dan punak dapat
dilakukan penyambungan, misalnya berupa pasak
dan perekat pada produk kayu yang akan dibuat.
Contoh uji sifat pemboran dan diagram sifat
pemboran kelima jenis kayu yang diteliti dapat
dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8.
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Gambar 7. Contoh uji sifat pemboran kayu yang diteliti
Figure 7. Boring samples of the tested wood

Jenis kayu (Wood species)
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Keterangan (Remarks) : P = punak: MB = meranti bunga; M = mempisang; S = suntai; PL = pasak linggo

Gambar 8. Histogram sifat pemboran
Figure 8. Histogram of boring properties
Hasil uji sidik ragam menunjukkan jenis
kayu berpengaruh sangat nyata terhadap
sifat pemboran (Tabel 5). Hasil uji lanjutan
menunjukkan terdapat perbedaan nyata pada
sifat pemboran antara kayu pasak linggo dengan
keempat jenis kayu yang diteliti lainnya.
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4. Pembubutan
Pada pengamatan uji pembubutan, cacat
yang paling banyak muncul adalah serat berbulu,
yaitu berkisar antara 5–9,8%. Cacat lainnya
adalah kekasaran sebanyak 4–14,2%, dan serat
patah sebanyak 4–7%. Persentase cacat tertinggi

Sifat Pemesinan Lima Jenis Kayu Asal Riau
(Achmad Supriadi & Abdurachman)

terdapat pada kayu meranti bunga, lalu semakin
menurun pada kayu suntai, punak, pasak linggo,
dan mempisang.
Kualitas pembubutan kayu punak, mempisang,
dan pasak linggo termasuk sangat baik (kelas I)
dengan persentase bebas cacat berturut-turut
sebesar 83%, 83%, dan 82%, sedangkan kayu
suntai dan meranti bunga termasuk baik (kelas
II) dengan persentase bebas cacat masingmasing 79,2% dan 66,7%, sehingga kualitas
pembubutan kelima jenis kayu berada pada kelas
mutu baik sampai sangat baik (II–I). Dengan

sifat pembubutan yang baik sampai sangat baik,
kelima jenis kayu yang diteliti baik untuk dibuat
jeruji (fence) dan barang bubutan lainnya. Kualitas
pembubutan kayu punak, mempisang, dan
pasak linggo sama dengan kayu balam (Malik &
Rachman, 2002), sedangkan kualitas kayu suntai
dan meranti bunga sama dengan kayu oak dari
Turki (Sofuoglu & Kurtoglu, 2014) serta kayu
water gum dan simpur dari Papua Barat (Wahyudi
et al., 2014). Contoh uji sifat pembubutan dan
diagram sifat pembubutan kelima jenis kayu
yang diteliti dapat dilihat pada Gambar 9 dan
Gambar 10.

Gambar 9. Contoh uji sifat pembubutan kayu yang diteliti
Figure 9. Turning samples of tested wood

Jenis kayu (Wood species)
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1
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Keterangan (Remarks) : P = punak: MB = meranti bunga; M = mempisang; S = suntai; PL = pasak linggo

Gambar 10. Histogram sifat pembubutan
Figure 10. Histogram of turning properties
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Hasil uji sidik ragam menunjukkan jenis
kayu berpengaruh sangat nyata terhadap
sifat pembubutan (Tabel 5). Hasil uji lanjutan
menunjukkan terdapat perbedaan nyata pada
sifat pembubutan antara kayu punak, mempisang,
pasak linggo, dan suntai dengan kayu meranti
bunga.
5. Pengampelasan
Hasil pengamatan pada pengampelasan
menunjukkan bahwa cacat serat berbulu paling
banyak ditemukan pada kelima jenis kayu yang
diteliti. Cacat serat berbulu sering terjadi pada
proses pengampelasan, disebabkan tersobeknya
serat kayu pada saat dilakukan pengampelasan
yang mengakibatkan timbulnya bulu-bulu halus.
Cacat serat berbulu tergolong ringan dan akan
tertutupi apabila kayu tersebut diberi perlakuan
pengerjaan akhir, pemberian varnish, cat ataupun
perlakuan lainnya (Utama et al., 2016).
Kualitas pengampelasan kayu punak dan
pasak linggo termasuk sangat baik (kelas I)
dengan persentase bebas cacat masing-masing
87,7% dan 85,7%. Kayu mempisang dan suntai
berkualitas baik (kelas II) dengan persentase bebas
cacat masing-masing 74% dan 62%, sedangkan
kayu meranti bunga berkualitas sedang (kelas
III). Dengan sifat pengampelasan sedang sampai
sangat baik, kelima jenis kayu yang diteliti baik
jika dibuat produk yang memerlukan tampilan

permukaan yang baik, misalnya dibuat panel, daun
pintu, daun meja dan pelapis dinding. Kualitas
pengampelasan kayu punak dan pasak linggo
sama dengan kayu oak dan cedar (Sofuoglu &
Kurtoglu, 2014), kayu water gum dan simpur dari
Papua Barat (Wahyudi et al., 2014), sedangkan
kualitas pengampelasan mempisang dan suntai
sama dengan kayu pinus dan poplar dari Turki
(Sofuoglu & Kurtoglu, 2014). Contoh uji sifat
pengampelasan dan diagram sifat pengampelasan
kelima jenis kayu yang diteliti dapat dilihat pada
Gambar 11 dan Gambar 12.
Hasil uji sidik ragam menunjukkan jenis
kayu berpengaruh sangat nyata terhadap sifat
pengampelasan (Tabel 5). Hasil uji lanjutan
menunjukkan terdapat perbedaan nyata pada
sifat pengampelasan antara kayu punak dan
pasak linggo dengan ketiga jenis kayu yang diteliti
lainnya. Secara ringkas sifat pemesinan lima jenis
kayu yang diamati disajikan pada Tabel 6.
B. Hubungan Berat Jenis Kayu dengan Sifat
Pemesinan
Dari pasangan data berat jenis dan nilai
bebas cacat pemesinan (Tabel 4) tampak bahwa
terdapat kecenderungan hubungan yang nyata
antara pasangan data sifat pemesinan dengan
berat jenis. Untuk membuktikan kecenderungan
ini dilakukan analisis regresi linier sederhana dan
hasilnya disajikan pada Tabel 7.

Gambar 11. Contoh uji sifat pengampelasan kayu yang diteliti
Figure 11. Sanding samples of the tested wood
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Pada tabel 7 tampak bahwa nilai koefisien
regresi semuanya bertanda positif, yang berarti
makin tinggi berat jenis kayu, semakin tinggi
nilai bebas cacat pemesinannya atau semakin
baik kualitas pemesinan kayu tersebut. Hasil
penelitian ini serupa dengan hasil penelitian
Supriadi dan Rachman (2002) yang meneliti
sifat pemesinan empat jenis kayu kurang dikenal
yaitu kayu arang (Diospyros macrophylla Bl.), kayu
penjalin (Drypetes sp.), kayu gading (Koilodepas
sp.), dan sibau (Blumeodendron kurzii J.J.Sm.).
Supriadi dan Rachman (2003) yang meneliti
hubungan sifat pemesinan dengan berat jenis dan
jumlah pori empat jenis kayu kurang dikenal asal
Kalimantan Timur yaitu kayu nyaling (Mastixia
trichomata Bl.), lansat hutan (Lansium sp.), rambai
punai (Glochidion philippicum Robins.), dan telisai
(Planchonia grandis Ridl.), serta Asdar (2009) tentang
sifat pemesinan tiga jenis kayu asal Sulawesi yaitu
kayu palado (Aglaia sp.), kayu sama-sama (Ponteria
sp.) dan kumea batu (Manilkara sp.). Asdar (2010)
merupakan sifat pemesinan kayu surian (Toona
sinensis (Adr.Juss) M.J. Roemer) dan kepayang
(Pangium edule Reinw.), semuanya menunjukkan
bahwa semakin tinggi berat jenis kayu semakin
baik kualitas pemesinannya. Hal ini disebabkan
oleh sel-sel kayu yang lebih rapat pada kayu yang
memiliki berat jenis tinggi, sehingga cenderung
lebih tahan terhadap kemungkinan cacat akibat
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pemesinan. Rianawati, Siswadi dan Setyowati
(2015) yang meneliti perbedaan sifat pemesinan
kayu timo (Timonius sericeus (Desf) K. Schum.) dan
kayu kabesak (Acacia leucophloea (Roxb.) Willd.)
dari Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa
sifat pengampelasan kayu kabesak lebih baik
dibanding kayu timo. Hal tersebut diduga karena
kayu kabesak sedikit lebih keras dibanding kayu
timo, dimana berat jenis kayu kabesak (0,73) dan
kayu timo (0,68).

0

0

Cacat (Defect, %)
Keterangan (Remarks) : P = punak: MB = meranti bunga; M = mempisang; S = suntai; PL = pasak linggo

Gambar 12. Histogram sifat pengampelasan
Figure 12. Histogram of sanding properties
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Tabel 6. Kelas pemesinan lima jenis kayu dari Riau
Table 6. Machining class of five wood species from Riau
Jenis kayu
(Wood species)
Punak
Meranti bunga
Mempisang
Suntai
Pasak linggo

Penyerutan
(Planing)
II
IV
III
III
II

Kelas pemesinan (Machining Classes)
Pembentukan
Pemboran
Pembubutan
(Shaping)
(Boring)
(Turning)
II
II
I
III
IV
II
IV
IV
I
III
III
II
I
I
I

Pengampelasan
(Sanding)
I
III
II
II
I

Tabel 7. Hubungan antara berat jenis dengan nilai bebas cacat pemesinan
Table 7. Relationship between specific gravity and the machining defect free
No
1.
2.
3.
4.
5.

Persamaan regresi
(Regression equation)
Y1 = 21,8 + 55,3 X
Y2 = - 10,66 + 103,8 X
Y3 = - 43,28 + 141,36 X
Y4 = 70,8 + 12,2 X
Y5 = 33,9 + 58,6 X

Koefisien determinasi (R2)
(Coefficient of Determination)
45,5
95,21
99,5
8,34
34,06

Keterangan (Remarks) : Y1 = nilai bebas cacat penyerutan (defect –free value of planning), Y2 = nilai bebas cacat pembentukan
(defect –free value of shaping), Y3 = nilai bebas cacat pemboran (defect –free value of boring), Y4 = nilai
bebas cacat pembubutan (defect –free value of turning), Y5 = nilai bebas cacat pengampelasan (defect
–free value of sanding)
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ABSTRACT
Trial test of tree diameter measurement device ‘wesyano’ was conducted in 2016 at a natural forest in Central
Kalimantan. This paper evaluates five main components of the measurement device: roller measurement, telescopic stick,
frame shaft, lid-scale meter, scale-meter, and its locker. Result on single and double measurements showed that wesyano
had an accuracy of 0.98–0.99 with an efficiency level of 1–4 times faster than the phi-band measurement. Validated
results indicated that wesyano was highly correlated with phi-band measurement for single (r = 0.978) and double (r =
0.982) measurements. There is no significant differences between single and double measurements. The study indicates
that wesyano could be used for phi-band measurement substitute. The device was more practice, cheaper and more
effective to be used mainly for forest inventory in natural forests which contain large stem diameter (≥ 50–100) and
high position of buttress, (≥1.8 m) with high accuracy, efficien of and low cost.
Keywords: Diameter, measurement device, wesyano, natural forest, inventory
ABSTRAK
Uji coba alat ukur diameter pohon ‘wesyano’ telah dilakukan pada tahun 2016. Tujuan penelitian
adalah untuk mengevaluasi lima komponen alat ukur yaitu roda ukur dan dudukannya, tongkat ukur
teleskopik, dudukan as, lempeng penutup skala, bilah skala ukur, dan pengunci dudukan bilah skala
ukur. Hasil evaluasi menunjukkan nilai bobot akurasi wesyano berkisar antara 0,98–0,99 dengan nilai
bobot efisiensinya antara 1–4 kali lebih cepat dibandingkan pengukuran dengan pita ukur. Hasil validasi
wesyano menunjukkan nilai keeratan hubungan tinggi terhadap pita ukur untuk satu kali pengukuran
(r = 0,978) maupun untuk dua kali pengukuran (r = 0,982). Tidak ada perbedaan signifikan antara
pengukuran wesyano dengan satu atau dua kali pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat
ukur wesyano dapat dipakai sebagai alternatif pengganti pita ukur dan sangat berguna bagi kegiatan
inventarisasi hutan yang masih memiliki pohon berdiameter cukup besar (≥ 50–100 cm) dan berbanir
tinggi (≥ 1,8 m) dengan akurasi cukup tinggi, efisien, dan biaya murah.
Kata kunci: Diameter, alat ukur, wesyano, hutan alam, inventarisasi
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I. PENDAHULUAN
Pengukuran diameter pohon dapat dilakukan
dengan berbagai alat antara lain phi-band, garpu
pohon, dan pita keliling (Ryan, 2015). Untuk
pohon tanpa banir, pengukuran diameter
dilakukan pada ketinggian 1,3 meter di atas
tanah atau kurang lebih setinggi dada, sedangkan
pada pohon berbanir dilakukan 5–10 cm di
atas banir. Pengukuran diameter tanpa kulit
(dtk), sekalipun informasi ini lebih penting
daripada diameter dengan kulit (ddk), biasanya
memerlukan lebih banyak waktu dan relatif
mahal dengan kemungkinan kesalahan yang lebih
besar jika dilakukan pada saat pohon berdiri (Li
& Weiskittel, 2011).
Penelitian terkait pengukuran diameter pohon
telah cukup banyak dilakukan sebagaimana
dilaporkan oleh Weaver et al. (2015) bahwa
instrumen dendrometer telah dipakai pada
berbagai penelitian. Weaver et al. (2015) juga
menyebutkan bahwa hasil perbandingan diameter
yang diukur langsung dengan kaliper dan pita
ukur, dalam beberapa hal tertentu penggunaannya
tidak ada masalah, namun untuk kayu bulat yang
dijual di pasar, volume kayunya dihitung dengan
menggunakan metode optimalisasi algoritma
hasil dari pembagian batang, dengan asumsi
umumnya sebagai volume kayu bersih tanpa kulit
(Siswanto, 2010).
Pengukuran diameter pohon dapat juga
dilakukan menggunakan wood land stick atau biasa
disebut Biltmore stick atau cruiser stick. Alat ini lebih
murah, lebih cepat dan lebih mudah digunakan
dibandingkan diameter tapes, namun ketelitiannya
tidak sebaik diameter tapes (Zobrist, 2009). Kendati
demikian, penggunaan alat yang berbeda dapat
menghasilkan pengukuran yang berbeda, dimana
perbedaannya bisa nyata, kurang nyata atau
tidak nyata. Karena data yang digunakan adalah
untuk keperluan pengukuran potensi hutan
(forest sampling), maka hendaknya dipilih alat yang
ekonomis sehingga rasional untuk digunakan
(Weaver et al., 2015).
Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P41/
Menhut-II/2014 tentang penatausahaan hasil
hutan kayu yang berasal dari hutan alam,
khususnya terkait dengan pasal 3 ayat (2),
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pemberian label ID barcode pada tegakan hasil
ITSP harus dilaporkan secara elektronik dalam
Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
(SIPUH-on line). Dengan dasar tersebut, maka
peran inventarisasi tegakan sebelum penebangan
(ITSP) menjadi suatu keniscayaan (Kementerian
Kehutanan, 2015).
Selama ini, alat ukur diameter pohon yang
digunakan adalah pita ukur (phi-band). Pemakaian
alat ini di lapangan menuntut cara pengukuran
yang hati-hati dan teliti karena kesulitan yang
dihadapi khususnya untuk pohon berdiameter
besar (ø ≥ 50 cm) dan berbanir tinggi (≥ 1,8
m), sehingga waktu yang dibutuhkan relatif
lama (Endom & Soenarno, 2016). Selain itu,
pengukuran dengan pita ukur tidak sesuai dengan
teori yang menyebutkan bahwa diameter adalah
hasil pembagian keliling dengan phi (π = 3,14)
hal ini disebabkan oleh adanya pembulatan hasil
perhitungan diameter pada setiap bontos kayu
bulat contoh (Cohen, Manion, & Morrison,
2011). Pengukuran diameter pohon dengan phiband juga tidak dapat dilakukan hanya oleh satu
orang, bahkan pada kondisi pohon dan topografi
yang ekstrim diperlukan lebih dari dua orang
(Endom & Soenarno, 2016).
Menindaklanjuti regulasi di atas, pada tahun
2016 telah dilakukan uji coba penyempurnaan
alat ukur diameter pohon ‘wesyano’. Alat ini
dibuat dalam bentuk penjepit yang diberi skala
dengan perbandingan 1:5, terbuat dari bahan
alumunim berukuran diameter 1 inchi, dan bisa
diperpendek. Kelebihan alat tersebut yaitu ringan
dan mudah dalam pemakaian. Tujuan penelitian
ini, adalah untuk mengevaluasi lima komponen
utama alat pengukur diameter pohon yaitu roda
ukur dan dudukannya, tongkat ukur teleskopik,
dudukan as, lempeng penutup skala, bilah skala
ukur, dan pengunci dudukan bilah skala ukur. Uji
coba dilakukan di salah satu perusahaan hutan
alam di Provinsi Kalimantan Tengah.
II. BAHAN DAN METODE
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi uji coba penyempurnaan alat ukur
diameter pohon dilakukan di areal kawasan
konservasi internal pada bagian hutan areal kerja
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tebangan tahun 2016, PT. Central Kalimantan
Abadi (PT. CKA). Waktu kegiatan dilakukan
pada bulan Oktober 2016.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan untuk pembuatan
alat ukur diameter pohon “wesyano” antara lain
pipa aluminium kosong dan pipa aluminium isi
berbagai ukuran, pipa besi untuk rumah tongkat
aluminium, plat aluminium untuk pembuatan
skala, tongsis, mur dan baut, kawat las, ampelas,
gerinda potong dan penghalus, serta bor besi.
Bahan lainnya kapur atau cat, spidol, plastik untuk
pelabelan, dan formulir pencatatan (tally sheet).
Alat yang digunakan dalam uji coba ini adalah
diameter pita, purwarupa wesyan yang diperbaiki
(wesyano), jam henti (stop watch) untuk mengukur
waktu, alat pengukur lereng (clino meter), kompas
dan kamera digital untuk dokumentasi.
C. Pengembangan dan Modifikasi
Penyempurnaan tahap awal alat ukur diameter
untuk purwarupa wesyano dilakukan dengan
menggunakan material berupa bahan yang

mengandung baja lebih banyak, bahan dengan
sistem tarik tekan berupa tiang foto dari plastik
atau baja ringan, dan tongkat ukur dengan
bahan aluminium yang berurutan besarnya,
yang diperkuat penahan tarik tekan. Dengan
tambahan bahan lainnya, yang ternyata setelah
terpasang sebagai alat ukur dirasakan cukup
berat menyebabkan aplikasinya di lapangan
cepat melelahkan. Dari percobaan itu diketahui
bahan dari aluminium dan tongsis buatan pabrik
paling baik dan ringan. Selain itu, penentu titik
ukur diganti dengan sistem roda yang bisa
berputar (Gambar 1). Beberapa perbaikan yang
perlu dilakukan agar alat ukur diameter pohon
berfungsi lebih baik adalah:
1. Modifikasi skala ukur, agar dapat dilipat dan
dikunci sehingga mudah dalam penyimpanan
dan saat dibawa,
2. Pengubahan as putar untuk kemudahan dan
keluwesan pergerakan tongkat,
3. Modifikasi kekuatan saat ditarik dan ditekan
untuk memperpendek dan memperpanjang
tongkat ukur,
4. Penambahan skala ukur agar jangkauan
pengukuran diameter lebih besar dibanding
pada alat ukur wesyan.

1

Keterangan rencana perbaikan
(Remarks Improvement plans)

2

3

4

6

5

Keterangan (Remarks):
1. Titik
berupa
roda dan
dudukannya
1.
Titikukur
ukur
berupa
roda
dan
(Measurement
point
and
its
frame)
dudukannya
2. Tongkat
ukur teleskopik
(Measurement
point and its frame)
(Telescopic stick measurement)
2. Tongkat ukur teleskopik
3. Dudukan as (Home base stick)
(Telescopic stick measurement)
4. Lempeng penutup skala
3. (Cover
Dudukan
as (Home base of
of scale plate)
stick)skala ukur (Scale meter)
5. Bilah
4.
Lempeng
penutup
skala
6. Pengunci
dudukan
bilah skala
ukur
(Lock
of frame
scaleplate)
meter)
(Cover
of scale

5. Bilah skala ukur (Scale meter)
6. Pengunci dudukan bilah skala
ukur (Lock of frame scale meter)

Gambar 1. Skema alat ukur diameter Wesyano
Figure 1. Wesyano tree diameter device scheme
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D. Validasi Alat
Validasi dilakukan pada sejumlah pohon
dengan melakukan pengukuran diameter pohon
menggunakan alat ukur wesyano, selanjutnya
sebagai kontrol dilakukan pengukuran keliling
pohon dengan pita diameter sebagai kontrol.
Pengukuran dilakukan pada kelas diameter 20
cm ke atas. Dalam kegiatan ini pengukuran
dilakukan oleh dua tim, namun jumlah contoh
yang diukur antara tim pertama dan kedua tidak
sama jumlahnya.

maupun efisiensi menggunakan program SPSS
versi 13.0 for Windows. Selanjutnya untuk
mengetahui nilai yang bisa mewakili kondisi
alat atas penggunaannya di lapangan, dilakukan
penghitungan pembobotan, baik terhadap aspek
akurasi maupun efisiensi dengan perhitungan
seperti pada Persamaan 4 dan Persamaan 5.

Bobot akurasi =

E. Analisis dan Pengolahan Data
Perhitungan volume batang menggunakan
rumus empiris Brereton (SNI 7533.2, 2011) seperti
yang disajikan pada Persamaan 1. Perhitungan
akurasi hasil pengukuran diameter digunakan
rumus pada Persamaan 2, dan perhitungan
efisiensi kerja digunakan rumus pada Persamaan
3 (Endom & Soenarno, 2016).
V=¼π

½( Dp + Du) 2
100

x P ........................(1)

Keterangan (Remarks): V = Volume (m3); Dp = Diameter
pangkal (cm); Du = Diameter ujung (cm); P = Panjang (m);
π = Konstanta (3,14)

Dws
Ad = ---------- x 100 .................................................(2)
Dpb
Keterangan (Remarks): Ad = Akurasi alat wesyano;
Dws = Diameter pohon dengan alat wesyano (cm);
Dpb = Diameter pohon dengan alat phi-band (cm)

Tws
Ed = ---------- x 100 .................................................(3)
Tpb
Keterangan (Remarks): Ed = Efisiensi waktu pengukuran;
Tws = Waktu pengukuran diameter pohon dengan alat
Wesyano (detik); Dpb = Waktu pengukuran diameter pohon
dengan alat phi-band (detik)

Hasil pengukuran dikelompokkan menurut
kelas diameter yakni 20–49 cm, 50–79 cm, dan
kelompok diameter ≥ 80 cm. Untuk mengetahui
tingkat keeratan reliabilitas antara pengukuran
konvensional dengan wesyano dilakukan
analisis regresi korelasi, baik terhadap akurasi
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Bobot efisiensi =

Rata-rata akurasi
masing-masing
kelas x n masing2
contoh
(%) ∑ contoh
kelas diameter

...................(4)

Rata-rata efisiensi
masing-masing
kelas x n masing2
contoh
(%) ∑ contoh
kelas diameter

.................(5)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Status dan Kondisi Perusahaan
PT. Central Kalimantan Abadi berada di
wilayah Seruyan, Kalimatan Tengah. Perusahaan
ini mendapatkan persetujuan perpanjangan
usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan No SK.10/Kpts/II/2000 tanggal
27 November 2000. Wilayah kerja PT. CKA di
Provinsi Kalimantan Tengah seluas ±40.650 ha
dengan jangka waktu usaha 20 tahun, terhitung
sejak tanggal 27 November 2000–26 November
2020. Etat luas yang diberikan berbasis hasil
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)
periode tahun 2011–2020 dengan luas tebangan
maksimum 11.660 ha/10 tahun atau rata-rata
1.160 ha/tahun. Etat volume maksimum sebesar
482.300 m3/10 tahun atau rata-rata 48.230 m3/
tahun.
Kawasan hutan kelola PT. CKA terbagi atas
Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 5.473 ha
yang meliputi hutan bekas tebangan 4.548 ha,
non hutan 60 ha, dan tertutup awan 865 ha. Pada
Kawasan Hutan Produksi (HPK), luasannya
31.070 ha terbagi atas hutan bekas tebangan
29.899 ha, non hutan 750 ha, dan tertutup awan
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421 ha. Potensi tegakan seluruh jenis untuk
pohon berdiameter >40 m sebesar 53,81 m3/ha
dengan kerapatan 18,72 pohon/ha. Jenis yang
boleh ditebang umumnya adalah meranti dengan
kerapatan 14,65 pohon/ha.
B. Konstruksi Alat Wesyano
Alat ukur diameter pohon wesyano
yang dikembangkan merupakan perbaikan dan
pengembangan dari alat ukur diameter pohon
sebelumnya yaitu wesyan. Pada wesyan, tongkat
ukur alat masih kaku (rigid) sehingga tidak bisa
diperpendek atau diperpanjang. Akibatnya,
ketika harus berpindah tempat pengukuran,
dirasakan kekurangnyamanan saat membawa alat
tersebut yang terkadang mengait pada tanaman
liana, atau cabang tumbuhan yang hidup di
hutan sehingga menghambat kegiatan perjalanan
lapangan. Oleh karena itu, alat ukur wesyan perlu
diperbaiki sehingga teknis alat bisa diperpendek
atau diperpanjang. Secara skematis, prototipe alat
ukur ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil uji coba pengukuran terkait dengan
akurasi dan efisiensi Wesyano menunjukkan
bahwa cara pengukuran yang dilakukan dengan
alat yang sama pada sekali dan dua kali pengukuran
diperoleh hasil yang sama. Hasil uji t berpasangan
dan Anova disajikan pada Tabel 1.
Hasil uji coba dari sejumlah pohon contoh
berdiameter 20 cm sampai dengan 80 cm ke
atas menunjukkan baik akurasi maupun efisiensi
tidak berbeda nyata antara pengukuran diameter
menggunakan Wesyano, yang ditunjukkan oleh
nilai t yang kedua nilai hitungnya lebih kecil
dibanding t tabel. Sementara itu, karena sebaran
diameter pohonnya bervariasi dengan jumlah
contoh ukur tidak berimbang (pohon berdiameter
besar sangat sedikit sementara pada kedua kelas
diameter lainnya cukup banyak), maka dilakukan
pembobotan.
Perhitungan nilai bobot akurasi setelah
pembobotan (NSP) diperoleh sebesar 0,98 untuk
yang dilakukan dengan satu kali pengukuran,

Keterangan (Uemarks):
 Roda (Zheel)
 Tongkat (Vtick)
 Unit as (unit of axle)
 Tutup skala mistar (Oid of
scale ruler)
 Mistar skala (Vcale ruler)
 Pengunci (lock system)

1
2

3

4

6

C. Hasil Uji Coba Aplikasi

1
5
2

3

Keterangan (Uemarks):
Keterangan (Uemarks):
 Roda (Zheel)
 Tongkat (Vtick)  Roda (Zheel)
 Tongkat (Vtick)
 Unit as (unit of axle)
 Unit
1 Tutup skala mistar
(Oid as
of(unit of axle)
 Tutup skala mistar (Oid of
scale ruler)
scale ruler)
 Mistar skala (Vcale ruler)
2
 Mistar skala (Vcale ruler)
 Pengunci (lock system)
 Pengunci (lock system)
3

6

Gambar 2. Alat
ukur wesyano saat tongkatnya diperpendek (kiri) dan ketika
4
4
tongkat dipasang
penuh (kanan)
6
5
Figure 2. Tree diameter gauge of wesyano in short stick position (left) and longest
5
set-up (right)
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sedangkan dengan dua kali pengukuran diperoleh
nilai bobot sebesar 0,99. Untuk efisiensi, nilai NSP
dengan satu kali pengukuran diperoleh sebesar
272, sementara dengan dua kali pengukuran
diperoleh 198. Dari hasil ini dapat disimpulkan
bahwa untuk efisiensi, satu kali pengukuran
sudah terbukti valid.
Umar (2003) melaporkan bahwa ketepatan
pengujian suatu alat merupakan hal penting
agar bisa diperoleh kualitas data yang baik. Hal
ini sangat vital mengingat proses pengumpulan
data seringkali menuntut pembiayaan, waktu,
dan tenaga yang besar, sehingga tidak akan
berguna bila alat pengukur yang digunakan untuk
mengumpulkan data penelitian tidak memiliki
validitas dan reabilitas yang tinggi. Mahardika
(2013) menyebutkan uji validitas digunakan
untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu pengukuran. Validitas berasal dari kata
validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan
fungsi ukurannya. Validitas berhubungan dengan
suatu peubah pengukur terhadap apa yang
seharusnya diukur (Umar, 2003; Febryanto &
Ramadan, 2016).
Terkait dengan hasil pengukuran pada uji coba
ini, dari uji validitas terlihat bahwa penggunaan
alat wesyano menunjukkan efisiensi pengukuran
pohon berdiameter besar (diameter > 80 cm)
bisa mencapai empat kalinya karena makin besar
diameter pohon makin besar efisiensi penggunaan

alat ukur wesyano dibanding phi-band. Hasil
perhitungan juga memperlihatkan korelasi pada
satu kali maupun dua kali pengukuran nilainya
cukup tinggi (Lampiran 1 dan Lampiran 3).
Hasil analisis varian antara alat ukur wesyano
dengan alat ukur phi-band juga tidak nyata, yang
artinya reliabilitasnya sama. Hasil anova antara
wesyano dengan phi-band dengan satu kali dan
dua kali pengukuran disajikan pada Lampiran
2 dan Lampiran 4. Kendati demikian, beberapa
pengukuran masih dimungkinkan berbeda
dengan pengukuran pita ukur diameter. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal
berikut (Mangili, 2016):
1. Batang pohon tidak silindris atau terjadi
benjolan sehingga hasil pengukuran menjadi
bertambah besar.
2. Terdapat banir cukup tinggi dan besar
sehingga pengukuran menjadi bertambah sulit
dan menghasilkan ukuran agak jauh berbeda.
3. Pada saat pengukuran terdapat liana atau
kotoran yang menghalangi pengukuran
dengan baik.
4. Saat pengukuran posisi kedua roda tidak
betul-betul mendatar, artinya posisi ukur
agak sedikit miring sehingga menyebabkan
adanya penambahan ukuran atau sebaliknya
pengurangan diameter. Juga demikian halnya
pada pengukuran dengan phi-band, karena
kesulitan saat memasangkan lingkaran
mendatar dengan baik.

Tabel 1. Hasil uji t berpasangan untuk akurasi dan efisiensi alat ukur diameter wesyano
dengan teknik satu dan dua kali pengukuran
Table 1. Paired t tests results on accuracy and efficiency of wesyano tree diameter gauge on
single and double measurements
Statistik (Statistics)
Perbedaan pasangan
(Paired Differences)

Pasangan 1 (Paired 1)
Akurasi 1 - Akurasi 2
(Accurate 1- Accurate 2)

Ratarata
(Mean)

Selang perbedaan
Simpangan
kepercayaan 95% (95%
St. deviasi baku nilai
Confidence Interval of
(Deviation
tengah
the Difference)
std.)
(Error
Terendah Tertinggi
Mean std.)
(Upper)
(Lower)

t

df

Nyata
dua sisi
(Sign.
two
sides)

0,79

7,57

0,87

- 1,65

1,81

0,09

75

0,928

51,34

139,82

16,04

-83,29

-19,39

-3,20

75

0,002

Pasangan 2 (Paired) 2
Efisiensi 1- Efisiensi 2
(Efficiency 1– Efficiency 2)
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Menurut Widodo (2006) dalam teori skor
(nilai-nilai) klasikal murni, validitas dapat
dinyatakan sebagai sejauh mana skor perolehan
mendekati besar skor murni. Skor tampak tidak
akan sama dengan skor murni kecuali alat ukur
tersebut mempunyai validitas yang sempurna. Saat
skor perolehan semakin mendekati skor murni,
maka semakin tinggi validitasnya, dan sebaliknya
semakin rendah validitas maka semakin besar
perbedaan skor perolehan dan skor murni.
Hasil pengujian validitas alat antara phi-band dan
wesyano menunjukkan bahwa nilai r maupun R2
pada dua kali pengukuran sedikit lebih tinggi, yang
artinya dua kali pengukuran memberikan hasil
yang lebih teliti. Namun, karena antara metode
satu kali pengukuran dan dua kali pengukuran
menggunakan wesyano hasilnya tidak berbeda
nyata, maka untuk efisiensi, pengukuran diameter
menggunakan wesyano cukup sekali saja, kecuali
untuk pohon-pohon yang memiliki bentuk yang
tidak normal secara ekstrim, misalnya benjol. Di
sisi lain, dibanding dengan alat ukur diameter
wesyan, wesyano jauh lebih praktis disamping
juga lebih tinggi akurasinya. Untuk membuat
model pendugaan volume pohon yang baik
dapat diperoleh berdasarkan hasil pengukuran
diameter batang tertentu, dengan persamaan
yang mempunyai simpangan agregat (SA) kurang
dari 1% dan simpangan rata-rata (SR) kurang dari
10%; SA dan SR seperti disajikan dalam rumus
yang digunakan dalam Bustomi dan Yulianti
(2014).
Pernyataan ini mengungkapkan bahwa
batas toleransi yang dapat digunakan untuk
menduga besarnya volume pohon masih dapat
dikategorikan cukup baik bila simpangan ratarata kurang dari 10%. Bila ditelaah lebih lanjut
di dalam aplikasinya, maka terkait dengan
pengelolaan hutan alam dapat dikatakan bahwa
bila terjadi atau ada perbedaan antara hasil LHC
dengan LHP, maka perbedaan tersebut tidak bisa
ditoleransi bila besarnya lebih dari 10%.
Hasil analisis dari studi yang dilakukan
selanjutnya memperlihatkan akurasi alat cukup
tinggi dengan efisiensi 1–4 kali lebih cepat,
tergantung diameter pohon. Hal ini menunjukkan
bahwa alat wesyano dapat digunakan sebagai
alternatif pengganti pita ukur diameter pohon
(phi-band), terutama di hutan alam karena masih

banyak memiliki pohon berdiameter cukup
besar (50–100 cm). Akurasi alat wesyan berkisar
antara 0–4% dengan rata-rata 2% dibandingkan
dengan phi-band (Endom & Sugilar, 2014). Dari
cara penerapan dan penggunaannya di lapangan
setelah dilakukan perbaikan, alat ukur diameter
pohon wesyano jauh lebih nyaman, praktis dan
cukup tinggi akurasinya dibanding wesyan. Oleh
karena itu mengingat penghitungan potensi
hutan alam sangat terkait dengan sistem daring
yang dimulai pada tahun 2017 ini, maka untuk
menghindari kesalahan penghitungan yang bisa
menjadi risiko pada pembiayaan PSDH dan DR,
perlu dilakukan perbaikan pengukuran potensi
pada saat di awal yakni saat dilakukannya kegiatan
inventarisasi hutan. Dengan demikian, risiko
kesalahan perhitungan untuk penetapan jatah
tebangan yang besar dapat diminimalisir.
Hasil studi menunjukkan bahwa wesyano dapat
diaplikasikan pada kegiatan inventarisasi hutan
secara akurat, efektif, dan efisien. Untuk melihat
lebih jelas bagaimana dalam penerapannya, bisa
dilihat dari prediksi atas penggunaan alat tersebut
khususnya dari sisi efisiensinya. Hasil studi
penggunaan waktu alat ukur diameter phi-band
diperoleh persamaan regresi Y = 26,706–0,109
X dengan r = 0,995; sedangkan untuk waktu
pengukuran diameter pohon menggunakan
Wesyano diperoleh persamaan Y = -0,138 + 0,606
X, dimana X = diameter pohon, dengan r = 0,987.
Prediksi waktu yang diperlukan untuk kedua
cara tersebut disajikan pada gambaran dugaan
penggunaan waktu antara wesyano dengan pita
ukur phi-band dalam pengukuran diameter pohon
di lapangan disajikan pada Gambar 3.
Gambaran
dugaan
efisiensi
waktu
memperlihatkan kecenderungan makin besar
diameter, makin lama pengukuran menggunakan
phi-band, sebaliknya dengan wesyano semakin
cepat, dan ini terlihat lebih jelas pada Gambar 3.
Pada gambar ini tampak bagaimana dalam aplikasi
di lapangan, terdapat kecenderungan pada alat
ukur phi-band semakin besar diameter makin
banyak waktu diperlukan, sementara pada alat
ukur wesyano yang terjadi sebaliknya. Namun,
terdapat catatan bahwa meskipun skala ukur
wesyano dibuat hingga 150 cm, namun dalam
pemakaiannya masih terbatas hingga maksimum
100 cm. Permasalahannya pada diameter pohon
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Gambar 3. Waktu pengukuran diameter pohon menggunakan phiband dengan wesyano
Figure 3. Time consumption of tree diameter measurements using phi band and wesyano
di atas 100 cm, pengukuran tongkat ukur agak
terhalang oleh batang, sehingga titik ukur tidak
akan dapat mencapai titik tengah diameter
batang. Meskipun demikian, dari kedua regresi
di atas dapat dilihat ada titik temu pada sekitar
diameter 40 cm, sehingga kesimpulan yang dapat
diambil bahwa efektifitas terbaik alat wesyano
adalah untuk pengukuran diameter batang mulai
diameter 40 cm hingga maksimum 100 cm.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Nilai bobot akurasi alat setelah pembobotan
(NSP) pada uji coba penyempurnaan alat ukur
diameter wesyano menunjukkan bahwa tidak
ada perbedaan nyata antara satu kali atau dua
kali pengukuran. Untuk efisiensi, nilai bobot
pengukuran dengan wesyano diperoleh 1–4 kali
lebih cepat (tergantung besar diameter pohon)
dibanding pengukuran menggunakan pita ukur.
Berdasarkan hasil studi ini alat ukur wesyano
dapat digunakan sebagai pengganti pita ukur
(phi-band) dalam kegiatan pengukuran tegakan
di hutan alam dengan tingkat efektivitas tinggi
terutama saat melakukan pengukuran batang
pohon berdiameter besar. Validitas dan efektivitas
tertinggi diperoleh pada kisaran diameter 40 cm
hingga maksimum 100 cm.
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B. Saran
Alat ukur wesyano dapat direkomendasikan
untuk kegiatan inventarisasi di hutan alam.
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Lampiran 1. Hasil analisis validasi phi-band dengan wesyano satu kali ukur
Appendix 1. Validation analysis of phi-band and wesyano by single measurement
Std.
Perubahan nilai (Statistics changes)
R2 yang kesalahan
Perubahan
diatur
dugaaan
Perubahan Derajat Derajat Sig. perubahan DurbinModel
R
R2
R2
(Adjusted (Std. error
Watson
nilai F
bebas 1 bebas 2
nilai
(R square
R square)
of the
(F Change) (df1)
(df2)
(Sig. F change)
change)
estimate)
1
0,978(a) 0,957
0,957
4,89373
0,957
1658,828
1
74
0,000
1,452
a Penduga (Predictors): (Constant), wesyano

Lampiran 2. Analisis varian antara alat ukur wesyano dan phi-band dengan satu kali
pengukuran
Appendix 2. Variance analisys of phi-band and wesyano by single measurements
		

ANOVA(b)

Model
Sum of Squares
Regression
39726,581
Residual
1772,195
Total
41498,776
a Penduga (Predictors): (Constant), wesyano

df
1
74
75

1

Mean Square
39726,581
23,949

F
1658,828

Sig.
0,000(a)

Lampiran 3. Hasil analisis validasi phi band dan wesyano pada dua kali pengukuran
Appendix 3. Validation analisys of phi-band and wesyano by double measurement
Model

R

R
Square

Adjusted
R Square

1

0,982(a)

0,964

0,964

a Penduga (Predictors): (Constant), wesyano

Std. Error
of the
Estimate
3,89303

DurbinWatson

Change Statistics
R Square Change
0,964

F Change
2001,085

df1 df2
1 74

Sig. F Change
0,000

0,962

Lampiran 4. Analisis varian antara alat ukur wesyano dan phi-band dengan dua kali
pengukuran
Appendix 4. Varian analisys of phi-band and wesyano by double measurement
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

30327,885
1121,523
31449,408

1
74
75

30327,885
15,156

2001,085

0,000(a)

Lampiran 5. Hasil uji validitas alat ukur phi-band dengan wesyano
Appendix 5. Validity test of phi-band to wesyano
Phiband

Wesy1

Wesy2

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Phi-band
1
76
0,909(**)
0,000
76
0,982(**)
0,000
76

Wesy1
0,909(**)
0,000
76
1
76
0,925(**)
0,000
76

** Korelasi sangat nyata pada selang kepercayaan 99% (Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Wesy2
0,982(**)
0,000
76
0,925(**)
0,000
76
1
76
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Lampiran 6. Pengukuran diameter pohon menggunakan wesyano dan phi-band
Appendix 6. Tree diameter measurement using wesyano and phi-band

A

A
B

C
D

CB

ED

FE

Keterangan (Remarks):
A & B. Pengukuran diameter pohon cukup besar dan berbanir tinggi dengan phi-band dilakukan oleh dua orang dibantu
orang ketiga (Measurement of big diameter tree using phi-band by two operators and helped by the third man)
C. Pengukuran diameter pohon cukup besar dan berbanir tinggi dengan phi-band dilakukan oleh dua orang
(Diameter measurement of big tree using phi- band by two operators)
D. Wesyano digunakan sebagai alat bantu penempatan phi-band pada pengukuran diameter pohon (wesyano is used as an aid
on locating phi-band for measuring tree diameter)
E. Pengukuran diameter pohon cukup besar berbanir tinggi secara mudah dilakukan dengan wesyano (Measurement of big
tree diameter with high buttress is easyly to be done using wesyano)
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ABSTRACT
The use of wood filler is vital in wood finishing. However, the most commercial wood fillers available in the market
are made of chemical solvent-based resins, such as polyurethane and nitrocellulose. These products contain volatile
organic compounds. This study examines performance of alternative and commercial wood fillers. The alternative
wood fillers were made from the mixture of putty powder and organic resins, i.e. shellac, acrylic and polyvinyl acetate.
The wood fillers were tested on tusam, jabon and rubber wood by assessing their physical, mechanical and chemical
performances in comparison with the most commercial wood filler, i.e. nitrocellulose wood filler. Samples of three wood
species were treated by spreading them with various wood filler solutions. Weight and dimensional changes due to
treatment were determined in wet and dry sample conditions. Chemical and scratch resistance of the wood filler films
were also tested to determine their chemical and mechanical performance. Color similarity of the wood filler treated
samples and control were evaluated using the CIELab color system. The effect of treatment were varied according
to wood species. Tusam samples possess greater weight and dimensional gains than those of jabon and rubber wood
samples. All organic wood filler formula could effectively protect wood from water intrution, comparable to that of the
commercial wood filler (WF). The organic wood fillers had higher scratch resistance, less chemical resistance, and better
color appearance than the commercial WF.
Keywords: Finishing, organic wood filler, shellac, acrylic, polyvinyl acetate
ABSTRAK
Penggunaan bahan pengisi kayu sangat penting dalam pekerjaan finishing kayu. Namun, bahan pengisi
kayu komersial yang tersedia di pasar dewasa ini umumnya terbuat dari resin yang menggunakan pelarut
kimia, seperti poliuretan dan nitroselulosa. Produk ini mengandung bahan yang dapat melepas polutan.
Penelitian ini bertujuan menguji performa bahan bahan pengisi kayu alternatif dan komersial. Bahan
pengisi kayu alternatif dalam penelitian ini dibuat dari campuran tepung dempul dengan resin organik
yaitu sirlak, akrilik, dan polivinil asetat. Performa bahan pengisi kayu diamati pada kayu tusam, jabon,
dan karet, serta dibandingkan dengan performa bahan dempul komersial, yaitu nitroselulosa. Contoh
uji ketiga jenis kayu dilabur dengan larutan bahan pengisi kayu kemudian dikeringkan. Perubahan
berat dan dimensi contoh uji akibat laburan ditentukan pada kondisi basah dan kering. Ketahanan film
bahan pengisi kayu terhadap pereaksi kimia dan pelarut diuji menurut prosedur ASTM. Ketahanan
gores pada film bahan pengisi kayu diuji untuk mengetahui sifat mekanis dari formula bahan pengisi
kayu. Kedekatan warna antar perlakuan bahan pengisi kayu dengan warna kayu kontrol dievaluasi
menggunakan sistem pengukuran warna CIELab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh
perlakuan bahan pengisi kayu beragam menurut jenis kayu. Pertambahan berat dan dimensi pada
kayu tusam lebih besar daripada kayu jabon dan karet. Formula bahan pengisi kayu alternatif mampu
melindungi kayu dari intrusi air, setara dengan bahan pengisi kayu komersial. Formula bahan pengisi
kayu organik memiliki ketahanan gores lebih tinggi, ketahanan lebih rendah terhadap larutan kimia,
serta penampilan warna lebih baik daripada bahan pengisi kayu komersial.
Kata kunci: Finishing, bahan pengisi kayu organik, sirlak, akrilik, polivinil asetat
doi : 10.20886/jphh.2018.36.2.113-128
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I. PENDAHULUAN
Dalam aplikasi komersial, penyempurnaan
kualitas penampakan kayu umumnya dilakukan
dengan perlakuan pemberian lapisan bahan
finishing pada permukaan kayu. Perlakuan ini
dapat meningkatkan stabilitas dimensi kayu,
melindungi permukaan kayu dari berbagai
kotoran dan noda cairan kimia atau cairan
rumah tangga, serta meningkatkan keindahan
struktur kayu (Williams, Railings, & Cleaners,
2010). Namun demikian, menurut Jewitt (2014),
Kaci, Djidjelli, Boukerrou, dan Zaidi (2007),
efektivitas perlakuan finishing sangat ditentukan
oleh tahapan kerja yang dilalui dalam proses
pekerjaan tersebut, terutama tahapan persiapan
pada permukaan kayu sebelum diberi lapisan film
terakhir (top coat).
Salah satu langkah penting dalam tahapan
persiapan permukaan kayu adalah pemberian bahan
pengisi (bahan pengisi kayu) pada permukaan kayu
setelah dilakukan pengampelasan. Pemberian
bahan pengisi kayu dimaksudkan untuk mengisi
semua rongga halus pada struktur kayu, seperti
rongga serat/trakeida, pembuluh, parenkim, jarijari, dan saluran damar. Pengisian rongga pada
struktur kayu dengan bahan pengisi kayu akan
menyebabkan penutupan rongga halus pada
kayu sehingga menimbulkan kesan permukaan
kayu lebih padat dan merata. Pemberian bahan
pengisi kayu juga dapat mencegah perembesan
getah pada permukaan kayu, serta memberikan
hasil pewarnaan (staining) lebih merata (Hawks,
1995; Ellis, 2011). Pemberian bahan pengisi
kayu pada permukaan kayu dapat menyebabkan
pengurangan porositas pada permukaan kayu
saat pemberian lapisan terakhir, sehingga dapat
menghemat penggunaan bahan top-coat (Williams
et al., 2010; Ellis, 2011).
Serupa dengan perlakuan modifikasi kayu di
atas, bahan finishing yang digunakan di Indonesia
umumnya menggunakan resin atau bahan kimia
impor, berupa epoksi, silikon, nitroselulosa, dan
akrilik, sehingga memiliki implikasi melemahkan
daya saing produk akhir kayu Indonesia. Pada
sisi lain, kelompok resin tersebut, kecuali akrilik,
menggunakan pelarut xylene atau toluene yang
banyak melepas komponen volatil (VOCs) dan
komponen polutan udara beracun (HAPs) yang
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mengganggu lingkungan maupun kesehatan
yang bisa menyebabkan kanker pada manusia
(Darmono, 2010; Kim, 2010; Vollmer & Evans,
2013). Menurut Natasya (2015) kriteria ramah
lingkungan untuk suatu bahan, di antaranya adalah
tidak beracun, dalam proses pembuatannya tidak
memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan,
mudah diperoleh dengan harga terjangkau, dan
mudah terurai secara alami. Tujuan penelitian
ini mempelajari penggunaan bahan pengisi
kayu alternatif dari resin organik berupa sirlak,
polivinil asetat, dan akrilik yang dicampur
dengan tepung dempul. Masing-masing resin
tersebut dicampurkan dalam beberapa kombinasi
campuran dan digunakan pada tiga jenis kayu
bersamaan dengan satu jenis bahan pengisi kayu
komersial sebagai pembanding.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan dan Alat
Bahan yang diperlukan untuk formulasi bahan
pengisi kayu terdiri pelarut organik (metanol), air
destilata, resin sirlak, akrilik, polivinil asetat, dan
tepung dempul. Sebagai pembanding diperlukan
bahan pengisi kayu komersial dari kelompok
nitroselulosa beserta pelarut thinner. Bahan kayu
yang digunakan sebagai media aplikasi adalah
kayu karet (Hevea brasiliensis Muell.Arg.), jabon
(Anthocephalus cadamba Roxb.), dan tusam (Pinus
merkusii Jungh et de Vr.).
Peralatan yang diperlukan dalam penelitian
ini terdiri dari alat penggerus kayu (hammermill),
beaker glass, kuas, ampelas, spray gun, timbangan
elektrik digital, electric hand sander, dapur pengering
kombinasi tenaga surya dan tungku, alat ukur
kadar air, alat ukur suhu (termometer), alat ukur
pengembangan (swellometer), dan oven.
B. Metode Penelitian
1. Persiapan percobaan
Dolok segar bebas cacat dengan ukuran
panjang 200 cm digergaji dua sisi untuk
mendapatkan papan tangensial dan papan radial.
Papan tersebut sebelum dijadikan contoh uji, baik
contoh uji penelitian maupun sortimen aplikasi,
dikeringkan terlebih dahulu hingga kadar airnya
mencapai sekitar 15−20% agar tidak terserang
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jamur pewarna kayu (blue stain). Pengeringan
dilakukan dalam dapur pengering kombinasi
tenaga surya dan tungku.
Contoh kayu untuk pengujian fungsi bahan
penolakan air (water repellency) berukuran 1 cm (T)
x 1 cm (L) x 10 cm (R) dan 1 cm (R) x 1 cm (L)
x 10 cm (T) sebagaimana digunakan dalam Basri
dan Balfas (2014). Contoh uji untuk pengujian
aspek kimia ketahanan lapisan bahan pengisi
kayu terhadap senyawa asam, basa serta berbagai
pelarut berukuran 1 cm (tebal) x 10 cm (lebar)
x 30 cm (panjang), tidak ditentukan orientasi
seratnya sebagaimana digunakan dalam ASTM
D-1308-02 (2013). Jumlah ulangan untuk kontrol
maupun perlakuan, masing-masing lima ulangan.
2. Pembuatan formula bahan pengisi kayu
Formulasi bahan finishing yang diteliti adalah
pembuatan bahan pengisi kayu organik dengan
beberapa komposisi, sebagai berikut:
a. 5% sirlak bobot/volume dalam larutan
alkohol ditambah 20% bobot/volume tepung
dempul (kode SF1),
b. 10% sirlak bobot/volume dalam larutan
alkohol ditambah 20% bobot/volume tepung
dempul (kode SF2),
c. 10% akrilik bobot/volume dalam air ditambah
20% bobot/volume tepung dempul (kode
AF1),
d. 20% akrilik bobot/volume dalam air ditambah
20% bobot/volume tepung dempul (kode
AF2),
e. 10% PVAc bobot/volume dalam air ditambah
20% bobot/volume tepung dempul (kode
PF1),
f. 20% PVAc bobot/volume dalam air ditambah
20% bobot/volume tepung dempul (kode
PF2).
Formulasi bahan pengisi kayu di atas
dibandingkan performanya dengan bahan
pengisi kayu komersial yang banyak tersedia di
pasaran. Bahan dempul komersial tersebut dibuat
dengan menggunakan bahan resin nitroselulosa
dan menggunakan pelarut minyak berupa thinner.
Masing-masing bahan pengisi kayu digunakan
sebanyak dua kali pelaburan yang dilakukan
dengan kuas.
3. Pengujian bahan finishing
Pada penelitian ini dilakukan beberapa
macam pengujian, yaitu pengujian fungsi bahan

dalam hal penolakan terhadap air (water repellency)
dengan pengukuran perubahan dimensi (swelling)
pada contoh uji kayu yang sudah dilapisi
dengan bahan pengisi kayu. Semua contoh uji
diukur dimensi dan beratnya pada saat sebelum
perlakuan, setelah perlakuan pada kondisi basah
dan kondisi kering, yaitu setelah contoh uji
dikeringkan dalam oven selama 12 jam pada
suhu 65oC. Perlakuan pelaburan dilakukan pada
masing-masing komposisi bahan pengisi kayu di
atas dan bahan pengisi kayu komersial. Pengujian
kemampuan proteksi bahan finishing terhadap air
dilakukan dengan metode rendaman. Pengujian
pengembangan contoh uji dilakukan dengan
menggunakan swellometer pada periode rendaman
5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, dan
24 jam, sebagaimana diuraikan dalam Basri dan
Balfas (2014).
Pengujian aspek mekanis pada lapisan bahan
pengisi kayu dilakukan berupa pengukuran
ketahanan gores pada permukaan film dengan
prosedur pengujian mengikuti ASTM D436616 (ASTM, 2016; Malassenet, 2015). Pengujian
aspek kimia terdiri atas ketahanan lapisan
dempul terhadap senyawa asam, senyawa basa,
dan berbagai pelarut dilakukan dengan metode
tetes yang diamati secara visual sebagaimana
diuraikan dalam ASTM D1308-02 (ASTM,
2013). Perlakuan pemberian larutan asam, basa,
dan pelarut beragam menurut waktu perlakuan
sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
Contoh uji untuk aplikasi bahan pengisi kayu
pada permukaan kayu berukuran 1 cm (tebal) x
10 cm (lebar) x 30 cm (panjang) dibagi dua bagian
panjangnya, yaitu 10 cm kontrol dan 20 cm
perlakuan sebagaimana digunakan dalam ASTM
D-1308-02 (ASTM, 2013) (Gambar 1). Masingmasing contoh uji dilaburi dengan komposisi
bahan pengisi kayu sebanyak dua kali laburan
dengan ukuran lebar kuas 25 mm. Perubahan
berat akibat perlakuan atau banyaknya konsumsi
bahan pengisi kayu pada luas permukaan contoh
uji ditentukan melalui penimbangan contoh
uji sebelum dan sesudah pelaburan dengan
timbangan digital. Setelah pelaburan, contoh uji
dibiarkan (conditioning) dalam ruangan terbuka
selama tujuh hari, kemudian diampelas dengan
kertas ampelas grit 400 searah serat menggunakan
electric hand sander sebelum dilakukan pengujian
warna kayu. Pengujian warna pada permukaan
115

Penelitian Hasil Hutan Vol. 36 No. 2, Juli 2018: 113-128

kayu pada kondisi sebelum dan sesudah perlakuan
bahan pengisi kayu dilakukan pengukuran dengan
sistem CIElab. Pengukuran warna dilakukan pada
sepuluh titik setiap bidang contoh uji dengan
Precise Color Reader, WR-10. Pengukuran warna
kayu dilakukan dengan standar pengukuran yang
telah ditetapkan yaitu standar iluminan D65 dan
sudut observasi 10°. Parameter yang diukur
meliputi nilai kecerahan (lightness, L*), nilai
kemerahan (green-red, a*) dan nilai kekuningan
(blue-yellow, b*) sebagaimana diuraikan oleh
Krisdianto (2013). Semua contoh uji kemudian
dilapisi permukaannya dengan bahan dempul
organik maupun dempul komersial, dibiarkan
beberapa hari sebelum dilakukan pengujian
kualitas permukaan dan warna.
Setiap komposisi di atas diuji performanya
pada contoh uji kayu karet, jabon, dan tusam

sebagai bahan pengisi kayu. Performa komposisi
ini dievaluasi efektivitasnya secara visual dan
dibandingkan dengan produk komersial yang
tersedia di pasaran.
4. Analisa data
Penelitian ini dilakukan dengan rancangan
percobaan faktorial 3 x 2 x 7. Ketiga faktor
tersebut yaitu jenis kayu (3 taraf), orientasi serat
(2 taraf), dan faktor komposisi bahan bahan
pengisi kayu (7 taraf). Masing-masing taraf terdiri
dari 5 buah contoh uji sebagai ulangan. Pengujian
keragaman (Anova) dilakukan untuk mengetahui
efektivitas masing-masing bahan bahan pengisi
kayu (organik dan larut air) terhadap sifat fisis,
terutama pertambahan berat dan perubahan
dimensi akibat laburan bahan pengisi kayu.
Analisis keragaman yang menunjukkan hasil
berbeda nyata diuji lebih lanjut dengan uji beda

Tabel 1. Perlakuan pemberian asam, basa, dan pelarut pada contoh uji
Table 1. Samples subjected to acid, alkaline and solvent
Bahan cair (Liquid material)
Silen

Waktu perlakuan (Treatment time)
2 menit (minute)

Aseton

15 detik (second)

HCl 5%

5 menit (minute)

NaOH 5%

5 menit (minute)

Etanol 48%

1 jam (hour)

Air

24 jam (hour)

NH4OH 10%

60 menit (minute)

(a)

(b)

Keterangan (Remarks): a. Kondisi awal (Initial condition) b. Telah dilabur bahan pengisi kayu (Wood filler
coated surfaces)
Gambar 1. Contoh uji aplikasi bahan pengisi kayu pada permukaan kayu
Figure 1. Wood filler application on the wood samples
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nyata Tukey untuk mengetahui bagian mana dari
faktor yang menunjukkan perbedaan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pelaburan Bahan Pengisi Kayu
Pelaburan bahan pengisi kayu pada contoh
uji kayu tusam (Tabel 2) tampak menyebabkan
pertambahan berat basah hampir 37% dan berat
kering sekitar 16%. Pertambahan berat basah
pada kayu karet yang dilaburi bahan pengisi kayu
(Tabel 3) mencapai 18%, sedangkan pertambahan
berat keringnya sekitar 12%. Pertambahan berat
basah dan kering pada contoh uji kayu jabon yang
dilaburi bahan pengisi kayu (Tabel 4) masingmasing mencapai sekitar 30% dan 13%.
Pertambahan berat basah dan kering akibat
laburan pada kayu tusam (Tabel 2) jauh lebih
tinggi daripada pertambahan berat yang terjadi
pada kayu karet (Tabel 3) dan jabon (Tabel 4).
Analisis statistik menunjukkan penambahan
berat contoh uji secara nyata (p>99%) menurut
faktor jenis kayu dan interaksi antara ketiga faktor
seperti tampak pada Lampiran 1. Perbedaan ini
menunjukkan bahwa aplikasi bahan bahan pengisi
kayu pada struktur kayu tusam terjadi lebih
banyak daripada kayu karet dan jabon. Perbedaan
tersebut diduga berhubungan dengan sifat kayu
tusam yang lebih higroskopis dibandingkan kayu
karet dan jabon, sebagaimana ditunjukkan pada
sifat kecepatan pengembangan ketiga jenis kayu
pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
Pada Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 juga tampak
kecenderungan penambahan berat akibat laburan
bahan pengisi kayu pada contoh kayu radial
lebih besar daripada contoh kayu tangensial.
Fenomena ini mungkin disebabkan oleh fasilitas
penetrasi larutan bahan pengisi kayu yang lebih
baik pada kayu radial dibandingkan dengan kayu
tangensial sebagaimana dijumpai sebelumnya
pada perlakuan impregnasi kayu tusam dan karet
dengan bahan finishing organik (Basri & Balfas,
2014; Basri, Balfas, Hendra & Santoso, 2015).
Menurut Gindl, Hansmann, dan Wolfgang (2002)
kayu radial memiliki permeabilitas lebih tinggi
daripada kayu tangensial karena memiliki jaringan
trakeida jari-jari dan saluran damar radial.

Perlakuan laburan bahan pengisi kayu
pada ketiga jenis kayu dan arah serat tampak
menyebabkan pertambahan berat basah yang
beragam menurut komposisi bahan bahan pengisi
kayu (Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, dan Lampiran 2A).
Pertambahan berat akibat laburan bahan pengisi
kayu cenderung meningkat dengan pertambahan
porsi bahan tambahan pada formula bahan
pengisi kayu, yaitu dari SF1 ke SF2, dari AF1 ke
AF2, dan dari PF1 ke PF2. Hal ini menunjukkan
bahwa penambahan porsi padatan (solid content)
pada formulasi bahan pengisi kayu organik dapat
meningkatkan berat penggunaan bahan pengisi
kayu dalam aplikasinya pada permukaan kayu.
Perbedaan tersebut tampak pada nilai rata-rata
pertambahan berat pada Lampiran 2A.
Pada Tabel 2, 3, 4, dan Lampiran 2A tampak
bahwa pertambahan berat akibat laburan bahan
pengisi kayu tidak memiliki pola tertentu, beragam
menurut jenis kayu, arah serat, dan formula
bahan pengisi kayu yang digunakan. Pertambahan
berat basah tertinggi pada kayu tusam dan
jabon dijumpai pada contoh uji radial maupun
tangensial dengan perlakuan bahan pengisi kayu
SF2, sedangkan pada kayu karet dijumpai pada
contoh uji radial dengan perlakuan bahan pengisi
kayu PF2. Pada sisi lain, kenaikan berat kering
tertinggi pada kayu tusam dijumpai pada contoh
uji tangensial dengan perlakuan bahan pengisi
kayu PF1, sedangkan pada kayu karet dijumpai
pada contoh uji radial dengan perlakuan PF2,
dan pada kayu jabon dijumpai pada contoh uji
radial dengan perlakuan AF1.
Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 juga menunjukkan
pertambahan dimensi basah pada contoh uji
kayu tusam lebih tinggi daripada pertambahan
dimensi pada kayu karet dan jabon, baik pada
arah radial maupun tangensial. Hasil analisis
statistik pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa
perlakuan laburan bahan pengisi kayu pada
contoh uji kayu pinus, karet, dan jabon dengan
berbagai komposisi bahan bahan pengisi kayu
menyebabkan pertambahan dimensi secara
nyata (p>99%) menurut jenis kayu dan interaksi
dengan dua faktor lainnya yaitu orientasi serat
dan komposisi bahan sebagaimana ditunjukkan
pada hasil uji Tukey pada Lampiran 2B.
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Tabel 2. Pertambahan berat dan dimensi kayu tusam akibat laburan bahan pengisi kayu
Table 2. Weight and dimensional gains on tusam due to wood filler spread
Orientasi
Serat
(Grain orientation)

Kode
Perlakuan
(Treatment code)

Radial

SF1

Pertambahan berat
(Weight gain, %)
Basah (Wet)

Kering (Dry)

Pertambahan dimensi (Dimensional
gain, %)
Basah (Wet)

Kering (Dry)

21,34
6,08
1,78
0,92
SF2
36,59
11,78
3,77
1,28
AF1
32,05
10,40
1,51
0,53
AF2
25,77
10,96
1,65
1,21
PF1
24,41
7,01
2,24
1,07
PF2
32,07
8,15
2,57
1,08
WF
8,88
7,49
0,38
0,31
Tangensial
SF1
32,53
8,30
2,33
0,80
SF2
35,13
12,20
4,14
1,30
AF1
26,17
9,11
2,49
0,96
AF2
24,18
10,51
2,13
1,02
PF1
32,88
16,15
2,97
2,82
PF2
25,36
10,68
2,35
1,72
WF
9,44
8,77
0,38
0,23
Keterangan (Remarks): SF1= 5% sirlak dalam metanol ditambah 20% tepung dempul (Treated with 5% shellac in methanol
added with 20% putty powder); SF2= 10% sirlak dalam metanol ditambah 20% tepung dempul (Treated with 10%
shellac in methanol added with 20% putty powder); AF1=10% akrilik dalam air ditambah 20% tepung dempul (Treated
with 10% acrylic in water added with 20% putty powder); AF2= 20% akrilik dalam air ditambah 20% tepung dempul
(Treated with 20 % acrylic in water added with 20% putty powder); PF1=10% polivinil asetat dalam air ditambah 20%
tepung dempul (Treated with 10% polyvinyl acetate in water added with 20% putty powder); PF2=20% polivinil asetat
dalam air ditambah 20% tepung dempul (Treated with 20% polyvinyl acetate in water added with 20% putty powder);
WF= Wood filler komersial (Treated with commercial wood filler)

Tabel 3. Pertambahan berat dan dimensi kayu karet akibat laburan bahan pengisi kayu
Table 3. Weight and dimensional gains on rubber wood due to wood filler spread
Orientasi
Serat
(Grain orientation)

Kode
Perlakuan
(Treatment code)

Radial

SF1

Tangensial

SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF
SF1
SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF
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Pertambahan berat
(Weight gain, %)

Pertambahan dimensi
(Dimensional gain, %)

Basah (Wet)

Kering (Dry)

Basah (Wet)

Kering (Dry)

3,31
6.89
11,07
7,57
11,95
17,87
3,99
6.07
6,01
11,13
8,71
6,33
6,58
3,68

2,19
2.91
4,78
6,52
5,74
12,21
0,82
2.63
4,23
4,01
4,65
1,28
0,54
3,42

0,22
0,30
0,24
0,46
0,29
0,41
0,54
0,17
0,62
0,30
0,64
0,51
0,65
0,18

0,15
0,10
0,14
0,11
0,17
0,21
0,22
0,00
0,13
0,19
0,29
0,42
0,23
0,11
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Tabel 4. Pertambahan berat dan dimensi kayu jabon akibat laburan bahan pengisi kayu
Table 4. Weight and dimensional gains on jabon due to wood filler spread
Orientasi
Serat
(Grain orientation)

Kode
Perlakuan
(Treatment code)

Radial

SF1

Tangensial

SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF
SF1
SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF

Pertambahan berat
(Weight gain, %)

Pertambahan dimensi
(Dimensional gain, %)

Basah (Wet)

Kering (Dry)

Basah (Wet)

Kering (Dry)

9,48
29,36
17,27
18,47
18,23
19,35
11,69
6,50
22,46
11,60
16,56
15,33
16,79
9,52

5,35
10,24
12,88
6,51
8,07
8,30
8,78
4,12
8,85
4,88
6,30
6,82
7,36
8,22

0,22
1,53
0,91
0,77
1,46
1,00
0,21
0,21
1,94
0,79
0,80
1,15
0,93
0,21

0,28
0,56
0,77
0,63
0,71
0,87
0,14
0,25
0,66
0,46
0,63
0,63
0,60
0,10

Pertambahan dimensi basah dan kering
akibat laburan bahan pengisi kayu pada contoh
uji tangensial tidak berbeda nyata dengan
pertambahan berat pada contoh uji radial baik
pada kayu tusam, karet maupun kayu jabon (Tabel
2, Tabel 3, dan Tabel 4). Hasil ini berbeda dengan
fenomena yang dilaporkan sebelumnya pada
penelitian perlakuan bahan finishing organik pada
kayu tusam dan karet (Basri et al., 2015), dimana
pertambahan dimensi pada arah tangensial
memiliki satuan lebih tinggi daripada arah radial.
Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 menunjukkan
pertambahan dimensi pada contoh uji beragam
menurut perlakuan bahan pengisi kayu, dimana
formula campuran bahan pengisi kayu organik
yang menggunakan pelarut polar (metanol atau
air), cenderung menyebabkan pertambahan
dimensi lebih besar dibandingkan dengan bahan
nitroselulosa (WF) yang menggunakan pelarut
minyak (thinner), yang bersifat non-polar.
Kemampuan bahan bahan pengisi kayu dalam
proteksi kayu dari intrusi air diuji melalui metode
kontak langsung (rendaman) maupun ekspose
contoh uji pada kelembapan tinggi (pembasahan).
Hasil pengujian sifat pengembangan kayu tusam,
karet dan jabon selama rendaman dalam air
disajikan pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.
Ketiga tabel tersebut menunjukkan bahwa pola

pertambahan dimensi pada kayu karet terjadi
lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan
dimensi pada kayu tusam dan jabon. Pada sisi
lain, nilai pertambahan dimensi pada kayu karet
lebih rendah dibandingkan dengan pertambahan
dimensi pada kayu tusam dan jabon. Fenomena
serupa dijumpai pada proses difusi Wolmanit-CB
pada kayu tusam yang jauh lebih tinggi daripada
kayu karet. Perbedaan ini diperkirakan berkaitan
dengan dimensi dan porositas membran noktah
yang lebih besar pada kayu tusam daripada kayu
karet (Tobing & Febrianto, 1993). Hasil analisis
keragaman pada perubahan dimensi kayu selama
perendaman dalam air (Lampiran 2) menunjukkan
keragaman yang nyata (p>99%) hanya menurut
faktor jenis kayu.
Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 juga menunjukkan
sifat pengembangan contoh uji ketiga jenis kayu
(tusam, karet, jabon ) yang lebih rendah terhadap
kayu kontrol baik pada kayu contoh uji radial
maupun contoh uji tangensial. Perbedaan ini
diduga disebabkan oleh perbedaan porositas
struktur anatomi kayu pada arah radial dan
tangensial. Menurut Bowyer, Shmulsky, dan
Haygreen (2007) terdapat jaringan jari-jari serta
pernoktahan pada dinding dan penampang radial,
sementara pada arah tangensial terdapat dominasi
kayu “summer”, serta perbedaan jumlah dinding
sel pada kedua arah orientasi serat tersebut.
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Tabel 5. Pengembangan kayu tusam selama rendaman dalam air
Table 5. Swelling on tusam due to water soaking
Orientasi
Serat
(Grain
orientations)

Radial

Tangensial

Kode
Perlakuan
(Treatment
codes)

Kontrol
SF1
SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF
Kontrol
SF1
SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF

Pengembangan pada periode rendaman
(Swelling on soaking period, %)
5 menit
(minutes)
2,51
2,13
0,16
1,07
2,75
0,46
0,87
0,04

10 menit
(minutes)
3,07
2,52
0,28
1,61
3,42
1,67
1,25
0,14

30 menit
(minutes)
3,07
2,86
1,11
1,92
3,53
2,94
6,63
0,96

1 jam
(hour)
3,32
2,94
2,36
1,94
3,60
3,23
2,47
2,55

2,66

3,63

3,99

1,73
0,27
2,76
3,46
1,18
1,14
0,13

2,34
0,64
2,89
3,58
2,77
1,55
0,36

2,71
2,31
2,98
3,66
3,16
2,71
1,82

4 jam (hours) 24 jam (hours)
3,36
2,99
3,55
2,05
4,06
3,32
2,54
3,03

3,39
3,04
3,70
2,09
4,12
3,39
2,58
3,07

4,07

4,13

4,19

2,91
2,94
3,01
3,71
3,22
3,01
2,82

2,98
3,13
3,07
4,17
3,29
3,12
3,47

3,05
3,21
3,13
4,22
3,35
3,20
3,52

Tabel 6. Pengembangan kayu karet selama rendaman dalam air
Table 6. Swelling on rubber wood due to water soaking
Orientasi
Serat
(Grain
orientations)

Radial

Tangensial

Kode
Perlakuan
(Treatment
codes)

Kontrol
SF1
SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF
Kontrol
SF1
SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF
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Pengembangan pada periode rendaman
(Swelling on soaking period, %)
5 menit
(minutes)
0,11
0,13
0,08
0,13
0,13
0,09
0,05
0,04

10 menit
(minutes)
0,19
0,14
0,12
0,15
0,17
0,12
0,08
0,08

30 menit
(minutes)
0,60
0,29
0,21
0,27
0,35
0,03
0,15
0,19

1 jam
(hour)
1,31
0,74
0,38
0,43
0,51
0,43
0,19
0,59

0,06

0,11

0,55

0,18
0,12
0,12
0,14
0,14
0,11
0,05

0,26
0,16
0,14
0,19
0,20
0,16
0,10

0,35
0,30
0,51
0,49
0,52
0,32
0,21

4 jam (hours) 24 jam (hours)
2,36
1,25
0,91
0,83
0,94
0,80
0,61
1,77

3,04
2,78
1,01
0,92
1,00
0,86
0,71
1,93

1,22

2,25

3,37

1,10
0,70
0,73
0,83
0,88
0,56
0,58

1,24
2,13
1,62
2,33
2,07
1,97
2,19

1,43
2,56
2,56
2,67
2,34
2,52
2,45
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Tabel 7. Pengembangan kayu jabon selama rendaman dalam air
Table 7. Swelling on jabon due to water soaking
Orientasi
Serat
(Grain
orientations)

Radial

Tangensial

Kode
Perlakuan
(Treatment
codes)

Kontrol
SF1
SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF
Kontrol
SF1
SF2
AF1
AF2
PF1
PF2
WF

Pengembangan pada periode rendaman
(Swelling on soaking period, %)
5 menit
(minutes)
0,23
0,50
0,43
0,00
0,44
0,50
0,34
0,15

10 menit
(minutes)
0,41
0,90
0,83
0,00
0,63
0,72
0,58
0,25

30 menit
(minutes)
1,23
1,51
1,39
0,00
1,33
1,29
0,92
0,75

1 jam
(hour)
2,01
1,82
1,83
0,00
1,85
1,83
1,44
1,20

0,19

0,34

1,00

0,46
0,30
0,49
0,34
0,34
0,31
0,05

0,81
0,75
0,91
0,51
0,52
0,50
0,10

1,40
1,24
1,44
1,19
1,03
0,94
0,37

Penggunaan bahan bahan pengisi kayu
komersial (WF) mampu menahan penetrasi air
lebih tinggi pada kayu tusam, karet, dan jabon
(Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7) dibandingkan
dengan penggunaan bahan bahan pengisi kayu
organik. Perbedaan ini terutama disebabkan
oleh porsi kandungan padatan yang lebih tinggi
pada resin komersial dibandingkan dengan resin
organik. Selain itu, kedua bahan bahan pengisi
kayu tersebut menggunakan resin dan pelarut
thinner yang keduanya bersifat hidrofobik, sehingga
memiliki daya tolak air lebih tinggi daripada bahan
formulasi organik yang menggunakan pelarut
metanol atau air yang bersifat polar. Fenomena
serupa dilaporkan pada perlakuan bahan pengisi
kayu komersial oleh Ellis (2011) pada kayu red
oak, hickory, dan red maple.
B. Aplikasi Bahan Pengisi Kayu
Penggunaan bahan pengisi kayu pada
dasarnya ditujukan untuk menutup rongga
mikroskopis yang terdapat pada struktur kayu,
baik berupa rongga serat/trakeida, pembuluh,
saluran damar maupun kerusakan jari-jari atau

4 jam (hours) 24 jam (hours)
3,03
2,79
2,53
0,00
2,57
2,70
2,55
2,71

3,19
2,96
2,94
0,00
2,71
2,86
2,80
2,86

1,68

2,71

3,45

1,99
1,73
2,12
1,75
1,50
1,52
0,76

2,59
2,72
2,98
2,69
2,46
2,47
2,60

3,21
3,33
3,40
2,85
2,62
2,52
2,81

parenkim. Efektivitas penggunaan bahan pengisi
kayu ditentukan oleh kemampuan bahan dalam
menutup rongga mikro pada permukaan kayu
serta kedekatan warna bahan pengisi kayu
terhadap warna kayu saat sebelum finishing. Hasil
pengukuran warna pada permukaan kayu yang
telah diberi bahan pengisi kayu dan warna kayu
alami tusam, karet, dan jabon dengan sistem
CIElab (Tabel 8) menunjukkan bahwa nilai
kecerahan (L*), kemerahan (a*) dan kekuningan
(b*) pada kayu tusam kontrol adalah masingmasing 76,30; 5,14 dan 19,89, sedangkan pada kayu
karet kontrol adalah 72,9; 6,28; dan 21,52, serta
pada jabon kontrol adalah 77,55; 4,32; dan 21,49.
Pada Tabel 8 tampak bahwa warna perlakuan
bahan pengisi kayu yang mendekati warna kayu
kontrol tusam, karet, dan jabon berbeda menurut
jenis kayu. Perlakuan bahan pengisi kayu SF1,
SF2, dan AF2 memberikan pengaruh perubahan
warna yang minimal pada kayu tusam. Pada kayu
karet tampak bahwa perlakuan AF1, AF2, PF1,
dan PF2 memiliki nilai kecerahan, kemerahan, dan
kekuningan yang mendekati nilai kayu kontrol.
Sedangkan, pada kayu jabon perlakuan dengan
menggunakan bahan pengisi kayu SF1, SF2, dan
121
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Tabel 8. Hasil pengukuran warna permukaan kayu dan perlakuan bahan pengisi kayu
Tabel 8. Color measuring results on control and wood filler treated surfaces
Jenis
Kayu (Wood
species)

Tusam

Karet

Jabon

122

Perlakuan
(Treatments)

Nilai rataan (Average)
L*

a*

b*

Kontrol

76,30

5,14

19,89

SF1

72,74

9,86

29,28

SF2

73,79

9,10

30,11

AF1

81,11

4,44

20,04

AF2

74,28

8,05

25,95

PF1

81,06

4,42

18,73

PF2

79,91

4,35

17,65

WF

72,81

12,44

39,31

Kontrol

72,9

6,28

21,52

SF1

71,27

8,21

28,05

SF2

68,37

9,65

28,15

AF1

74,32

5,43

19,01

AF2

75,68

4,83

19,06

PF1

78,50

3,70

15,71

PF2

75,73

4,45

16,90

WF

64,85

12,31

34,12

Kontrol

77,55

4,32

21,49

SF1

76,13

6,50

28,76

SF2

79,63

3,64

19,13

AF1

78,59

3,91

20,73

AF2

77,30

4,24

21,94

PF1

80,00

3,09

16,88

PF2

79,63

3,64

19,13

WF

68,97

12,03

36,92

Warna pada kontrol dan setelah
perlakuan
(Color on control and after treatments)
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Tabel 9. Ketahanan film bahan pengisi kayu terhadap asam, basa, dan pelarut
Table 9. Wood filler film resistance against acid, alkaline and solvent
Bahan Film
(Film material)

SF1
SF2
AF1
AF2
LF1
LF2
WF

Asam/basa/pelarut
(Acid/alkaline/solvent)

Silen
(Xylene)

Aseton
(Acetone)

HCl 5%

NaOH 5%

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Rusak
Rusak
Baik
Baik
Baik
Baik
Rusak

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Rusak
Rusak
Rusak
Rusak
Rusak
Rusak
Baik

Etanol 48% Air (Water)
Rusak
Rusak
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

NH4OH
10%
Rusak
Rusak
Rusak
Rusak
Rusak
Rusak
Rusak

Keterangan (Remarks): Baik (Good); Rusak (Broken)

AF2 memberikan nilai warna paling dekat dengan
warna kayu kontrol. Secara umum tampak bahwa
bahan pengisi kayu organik memiliki kedekatan
warna lebih baik daripada bahan pengisi kayu
komersial. Bahkan beberapa komposisi bahan
pengisi kayu organik, seperti SF1, SF2, AF1, dan
AF2 memiliki nilai kecerahan, kemerahan dan
kekuningan yang mendekati nilai kayu kontrol
baik tusam, karet maupun jabon.
Bahan pengisi kayu sebagai bahan finishing yang
digunakan untuk mengisi rongga mikroskopis
pada kayu harus memiliki stabilitas fisis terhadap
bahan kimia atau cairan rumah tangga. Hasil
pengujian ketahanan film bahan pengisi kayu
organik dan bahan pengisi kayu komersial pada
Tabel 9 menunjukkan bahwa komposisi bahan
pengisi kayu organik yang menggunakan resin
sirlak memiliki ketahanan hanya terhadap silen,
HCl 5%, dan air, sedangkan bahan pengisi kayu
yang menggunakan resin akrilik dan polivinil
asetat memiliki ketahanan yang cukup baik
terhadap silen dan etanol, yaitu tidak dijumpai
kerusakan pada permukaan film kedua resin
tersebut. Film bahan pengisi kayu dari kelompok
bahan organik tersebut yang digunakan pada
kayu tusam, karet maupun jabon mengalami
kerusakan serius bila terkena larutan alkali NaOH
dan NH4OH. Pada Tabel 9 tampak bahwa bahan
pengisi kayu komersial mengalami kerusakan
bila kontak dengan larutan aseton dan NH4OH.
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan
pengisi kayu formula organik maupun komersial
memerlukan tambahan proteksi film dari kontak
terhadap bahan kimia dan cairan rumah tangga.

Proteksi pelapisan permukaan (top coat) dengan
bahan resin sintetik yang menggunakan pelarut
minyak seperti melamin dan nitroselulosa
dilaporkan mampu melindungi kerusakan film
finishing dari berbagai larutan tersebut (Balfas,
2017; Singh, Park, Nuryawan, & Kazayawoko,
2013).
Bahan bahan pengisi kayu sebagai komponen
penyusun lapisan film finishing harus memiliki
sifat mekanis, yaitu ketahanan terhadap goresan.
Pengujian ketahanan gores pada film bahan pengisi
kayu organik dan bahan pengisi kayu komersial
yang merujuk pada ASTM D4366-16 (ASTM,
2016) disajikan pada Tabel 10. Penggunaan
bahan pengisi kayu pada ketebalan film 200 µm
baik pada bahan pengisi kayu organik maupun
bahan pengisi kayu komersial memiliki ketahanan
gores lebih tinggi daripada aplikasi film 100 µm.
Ketebalan film 200 µm juga cenderung memiliki
stabilitas lebih baik menurut waktu pengujian
dibandingkan dengan ketebalan film 100 µm.
Film bahan pengisi organik, terutama dari
bahan akrilik dan polivinil memiliki ketahanan
gores lebih tinggi daripada film wood filler
komersial pada aplikasi film 100 maupun 200
µm. Pada kelompok formula organik tampak
bahwa peningkatan konsentrasi sirlak maupun
resin sintetik cenderung meningkatkan nilai
ketahanan gores pada aplikasi film 100 maupun
200 µm. Nilai ketahanan gores tertinggi pada
kelompok bahan pengisi kayu organik diperoleh
pada aplikasi film 100 µm dengan komposisi
LF2, yaitu campuran polivinil asetat 20% dengan
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Tabel 10. Ketahanan gores bahan pengisi kayu organik dan komersial
Table 10. Scratch resistance of commercial and organic wood filler film
Sampel
(Wood filler)
SF1
SF2
AF1
AF2
LF1
LF2
WF

Ketebalan film 100 µm
(Film thickness 100 µm)
Hari (Day) 1
102
103
109
111
116
118
103

Hari (Day) 3
103
106
111
109
113
117
102

Hari (Day) 7
98
100
109
106
113
114
101

tepung dempul sebanyak 20%. Pada Tabel 10
tampak bahwa ketahanan gores bahan pengisi
kayu cenderung mengalami peningkatan dari
hari pertama ke hari ketiga, kemudian menurun
setelah pengkondisian selama tujuh hari.
Perubahan ini mungkin disebabkan oleh proses
pematangan (curing) pada komponen resin yang
digunakan dalam formulasi bahan pengisi kayu
(Williams et al., 2010).
Hasil pengujian pada beberapa sifat fisis
dan mekanis dari bahan bahan pengisi kayu di
atas menunjukkan adanya beberapa keunggulan
bahan bahan pengisi kayu organik daripada bahan
pengisi kayu komersial. Bahkan dalam aplikasi
finishing sebagaimana tampak pada Tabel 8 bahan
bahan pengisi kayu organik memiliki keunggulan
dalam hal kedekatan pewarnaan dibandingkan
dengan bahan pengisi kayu komersial. Pada sisi
lain, bahan dempul komersial menggunakan
pelarut thinner yang mengandung komponen
racun mudah menguap, yang dapat terhirup pada
saat aplikasi perlakuan bahan pengisi kayu. Pelarut
thinner mengandung bahan utama berupa silen
(xylene) dan toluen (toluene) yang akan menguap
dalam proses aplikasi bahan pengisi kayu maupun
proses pematangan (curing) resin bahan pengisi
kayu. Bahan pengisi kayu komersial memiliki
kandungan padatan sekitar 46% pada proses
aplikasi pada kayu. Hal ini berarti kedua bahan
tersebut melepas sekitar 54% dari berat campuran
bahan ke atmosfer berupa uap silen dan toluen.
Emisi thinner dapat menimbulkan berbagai
gangguan kesehatan pada manusia maupun alam
di sekitarnya. Menurut Kim (2010) emisi senyawa
kimia tersebut dapat menyebabkan berbagai iritasi
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Ketebalan film 200 µm
(Film thickness 200 µm)
Hari (Day) 1
103
109
118
119
118
121
108

Hari (Day) 3
106
111
116
117
116
119
107

Hari (Day) 7
102
106
111
110
116
115
106

pada saluran pernafasan, gangguan pada syaraf,
menyebabkan kanker paru, serta menyebabkan
mutasi genetika.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Pelaburan contoh uji kayu dengan bahan
bahan pengisi kayu menyebabkan pertambahan
berat yang beragam menurut faktor jenis kayu.
Pertambahan berat karena laburan bahan pengisi
kayu pada kayu tusam lebih tinggi daripada jenis
kayu karet dan jabon. Pertambahan berat dalam
aplikasi bahan pengisi kayu pada contoh uji radial
lebih tinggi dibandingkan dengan pertambahan
berat pada contoh uji tangensial pada ketiga
jenis kayu. Pertambahan berat basah dan kering
akibat laburan bahan pengisi kayu cenderung
meningkat dengan pertambahan konsentrasi
resin organik (sirlak, akrilik, dan polivinil asetat).
Semua komposisi formula bahan pengisi kayu
organik dapat berfungsi efektif sebagai bahan
pengisi kayu serupa dengan bahan pengisi
kayu komersial. Laburan bahan bahan pengisi
kayu pada kayu tusam, karet, dan jabon juga
menyebabkan pertambahan dimensi contoh uji
pada ketiga jenis kayu. Pertambahan dimensi
akibat laburan bahan bahan pengisi kayu beragam
menurut faktor jenis kayu. Pertambahan dimensi
pada kayu tusam akibat penggunaan bahan
pengisi kayu lebih tinggi daripada kayu karet dan
jabon. Contoh uji kontrol tangensial pada ketiga
jenis kayu memiliki pertambahan dimensi lebih
tinggi daripada contoh uji kontrol radial. Contoh
uji yang dilabur dengan bahan bahan pengisi
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kayu organik (pelarut metanol atau air) memiliki
perubahan dimensi lebih besar daripada contoh
uji yang dilabur dengan bahan pengisi kayu
komersial (pelarut thinner).
Pelaburan bahan pengisi kayu pada permukaan
kayu secara umum mampu menahan penetrasi
air ke dalam struktur kayu. Efektivitas proteksi
bahan pengisi kayu terhadap intrusi air menurun
dengan pertambahan waktu pengujian. Efektivitas
proteksi bahan bahan pengisi kayu terhadap
intrusi air ke dalam kayu tampak lebih baik pada
pengujian pembasahan dalam desikator daripada
pengujian perendaman dalam air. Bahan bahan
pengisi kayu komersial nitroselulosa memiliki
kemampuan proteksi kayu terhadap intrusi air
lebih tinggi daripada bahan bahan pengisi kayu
organik. Bahan bahan pengisi kayu komersial
memiliki sedikit keunggulan dalam hal ketahanan
terhadap cairan kimia dan rumah tangga, namun
memiliki ketahanan gores lebih rendah daripada
bahan finishing organik. Formula bahan pengisi
kayu memiliki kualitas pewarnaan lebih baik
daripada bahan bahan pengisi kayu komersial.
B. Saran
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
formulasi bahan pengisi kayu organik (SF1, SF2,
LF1, LF2, PF1, dan PF2) memiliki beberapa
keunggulan dalam aplikasi bahan pengisi kayu
kayu dibandingkan dengan bahan pengisi kayu
komersial. Namun demikian, bahan pengisi
kayu organik memiliki sedikit kelemahan pada
ketahanan terhadap bahan kimia dan cairan
rumah tangga, sehingga penggunaannya harus
dilindungi dengan bahan pelapis atas (top coat)
yang memiliki ketahanan terhadap bahan kimia
dan cairan rumah tangga, seperti penggunaan
top coat komersial dari resin sintetis melamin,
poliuretan, atau nitroselulosa.
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Lampiran 1. Analisis keragaman penambahan berat dan dimensi contoh uji
Appendix 1. Variation analysis on weight and dimensional gains of wood samples
F- Hitung pada masing-masing parameter (F-calculated on each parameter)
Penambahan berat (Weight gain)
Penambahan dimensi (Dimensional gain)

Sumber (Source)

Basah (Wet)
26,411 **
1,743 *
3,161 *
1,326 *
3,822 *
1,315 *
5,286 **

Spesies (S)
Arah serat/Grain (A)
Perlakuan/Treatment (P)
Interaksi S * A
Interaksi S * P
Interaksi A * P
Interaksi S * A * P

Kering (Dry)
7,641 **
0,397 *
6,848 **
2,492 *
0,446 *
0,747 *
7,623 **

Basah (Wet)
17,078 **
1,643 *
2,984 *
3,827 *
12,902 **
0,988 *
1,761 *

Kering (Dry)
12,288 **
0,570 *
2,521 *
2,164 *
1,752 *
1,145 *
9,851 **

Keterangan (Remarks): ** = Sangat nyata (Very significant); * = Tidak nyata (Insignificant)

Lampiran 2A. Hasil uji Tukey pada pertambahan berat contoh uji
Appendix 2A. Tukey test results on sample weight gain
Sumber keragaman
(Source of variance)
Spesies (S)

Arah serat/Grain (A)
Perlakuan/Treatment
(P)

Tusam
Karet
Jabon
Radial
Tangential
SF1
SF2
AF1
AF2
LF1
LF2
WF

Penambahan berat basah
(Wet weight gain, %)
Rata-rata
Tukey test
(Average)
29,09
A
12,38
C
25,41
B
19,13
A
15,66
B
17,50
A
18,93
B
19,58
C
17,25
A
23,40
D
20,01
B
20,06
B

Penambahan berat kering
(Dry weight gain, %)
Rata-rata
Tukey test
(Average)
16,17
A
7,21
C
11,52
B
8,35
A
8,47
A
7,44
A
9,32
B
7,75
A
10,08
B
11,24
C
15,50
E
12,60
D

Keterangan (Remarks): Angka rata-rata yang diikuti dengan huruf hasil uji Tukey yang sama dalam satu faktor tidak
berbeda nyata (Average number followed with the same letter of Tukey test within one factor is not significantly different)
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Lampiran 2B. Hasil uji Tukey pada pertambahan dimensi contoh uji
Appendix 2B. Tukey test results on sample dimensional gain
Sumber keragaman
(Source of variance)
Spesies (S)

Arah serat/Grain (A)
Perlakuan/Treatment (P)

Tusam
Karet
Jabon
Radial
Tangential
SF1
SF2
AF1
AF2
LF1
LF2
WF

Penambahan dimensi basah
(Wet dimensional gain, %)
Rata-rata
Tukey test
(Average)
4,02
A
1,70
C
3,68
B
2,33
A
3,36
B
2,72
A
3,08
B
3,06
B
2,75
A
2,98
B
2,32
C
2,02
D

Penambahan dimensi kering
(Dry dimensional gain, %)
Rata-rata
Tukey test
(Average)
0,82
A
0,45
C
0,64
B
0,51
A
0,75
B
0,25
A
0,26
A
0,36
B
0,48
C
0,49
C
0,38
D
0,34
B

Keterangan (Remarks): Angka rata-rata yang diikuti dengan huruf hasil uji Tukey yang sama dalam satu faktor tidak
berbeda nyata (Average number followed with the same letter of Tukey test within one factor is not significantly different)

Lampiran 3. Analisis keragaman pengembangan dimensi selama rendaman
Appendix 3. Variation analysis on dimensional swelling during soaking
Derajat
bebas
(Degrees of
freedom)
2

Sumber
Keragaman
(Variation source)
Spesies (S)

F- Hitung pada masing-masing waktu rendaman
(F-calculated on each soaking period)
5 menit 10 menit 30 menit
1jam
4jam
24jam
(minute) (minute)
(minute)
(hour)
(hour)
(hour)
**
**
**
**
**
8,469
11,234
76,809
47,073
10,966
5,895 **

Arah serat/Grain (A)

1

0,621 *

0,595 *

0,049 *

1,168 *

2,146 *

2,609 *

Perlakuan/Treatment (P)

7

1,225 *

1,181 *

1,345 *

2,465 *

2,746 *

2,015 *

Interaksi S * A

2

4,019 **

8,558 **

0,160 *

9,145 **

6,107 **

2,819 *

Interaksi S * P

14

10,951 ** 22,138 **

1,555 *

5,299 **

2,743 *

1,831 *

Interaksi A * P

7

0,821 *

0,824 *

0,848 *

1,381 *

0,976 *

0,963 *

Interaksi S * A * P

14

9,703 **

6,332 **

1,315 *

4,164 **

5,743 **

2,003 *

Galat (Error)

192

Keterangan (Remarks): = Sangat nyata (Very significant); * = Tidak nyata (In significant)
**
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ABSTRACT
Capability of decaying-fungi varies according to their strains. This paper studies the decaying capability of ten fungi
strains against four wood species from Manokwari. The wood samples have been exposed to the ten fungus strains
using Kolle flask method as mentioned in SNI 7207: 2014. Scrutiny results revealed that two of ten fungus strains
were categorized as low decaying capability, which comprised of Chaetomium globosum and Lentinus lepideus.
Meanwhile, four strains were classified as moderate decaying capability which were Schizophyllum commune,
Trametes sp. HHBI-379, Trametes sp. HHBI-332, and Phlebia brevispora. The remaining four fungus
strains were regarded as high decaying capability, namely Polyporus arcularius, Polyporus sp., Pycnoporus
sanguineus, and Tyromyces palustris. The highest weight loss of wood occurred in the sapwood of Rhus taitensis
exposed to Polyporus sp. Meanwhile, the lowest loss was obtained on the heartwood of Haplolobus sp. caused by L.
lepideus exposure. Three wood species comprising Tetrameles nudiflora, Rhus taitensis, and Pimeleodendron
amboinicum belonged to non-resistant wood (class IV), while Haplolobus sp. was grouped into resistant wood
(Class II).
Keywords: Wood decaying fungi, strains, Kolle flask method, Manokwari, resistant
ABSTRAK
Kemampuan jamur melapukkan kayu bervariasi berdasarkan strain jamurnya. Tujuan penelitian ini
mempelajari kemampuan sepuluh strain jamur pelapuk terhadap empat jenis kayu dari Manokwari.
Contoh kayu diuji menggunakan metode Kolle flask yang mengacu pada SNI 7207: 2014. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Chaetomium globosum dan Lentinus lepideus termasuk kelompok jamur yang memiliki
kemampuan rendah dalam melapukkan kayu rendah, empat jenis jamur yaitu Schizophyllum commune,
Trametes sp. HHBI-379, Trametes sp. HHBI-332, dan Phlebia brevispora berkemampuan sedang, adapun
yang termasuk kelompok jamur berkemampuan melapukkan tinggi yaitu Polyporus arcularius, Polyporus
sp., Pycnoporus sanguineus dan Tyromyces palustris. Kehilangan berat kayu tertinggi didapatkan pada kayu
gubal Rhus taitensis yang diumpankan pada Polyporus sp., sedangkan kehilangan berat terendah tercatat
pada kayu teras Haplolobus sp. yang diumpankan pada L. lepideus. Berdasarkan klasifikasi ketahanan
kayu terhadap serangan jamur pelapuk, maka tiga jenis kayu yaitu Tetrameles nudiflora, Rhus taitensis, dan
Pimeleodendron amboinicum termasuk kelompok kayu tidak-tahan (kelas IV), dan Haplolobus sp. termasuk
kelompok kayu tahan terhadap jamur pelapuk (kelas II).
Kata kunci: Jamur pelapuk kayu, strain jamur, metode Kolle flask, Manokwari, ketahanan
doi : 10.20886/jphh.2018.36.2.129-138
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I. PENDAHULUAN
Organisme perusak yang menyerang kayu
antara lain serangga, binatang laut penggerek kayu,
dan jamur. Sampai saat ini dua macam perusak
kayu yang penting dan dapat menyebabkan
kerusakan hebat adalah jamur dan serangga,
yang dapat menyebabkan kerusakan hebat. Jika
bukan karena kebakaran, tidak terserang jamur
dan serangga, maka kayu terkenal sangat tahan
dan bangunan kayu akan berusia pakai panjang
(Dinwoodie, 1981).
Deacon (2005) menyatakan bahwa berdasarkan
serangan pada dinding sel kayu maka jamur dibagi
menjadi tiga kelompok yaitu pelapuk putih (white
rot fungi), pelapuk cokelat (brown rot fungi), dan
pelunak (soft rot fungi). Jamur pelapuk putih adalah
kelompok jamur yang mendegradasi selulosa dan
lignin, sedangkan jamur pelapuk cokelat adalah
jamur yang hanya mampu merombak selulosa dan
tidak mendegradasi lignin. Jamur pelapuk putih
dan pelapuk cokelat merupakan dua kelompok
besar pelapuk, sedangkan jamur pelunak hanya
merusak bagian permukaan kayu. Menurut
Spray (2012); jamur pelunak hanya menimbulkan
kerusakan pada kayu yang sering berhubungan
langsung dengan air seperti lisplang dan menara
pendingin. Jamur dapat tumbuh di temapt gelap
serta merombak kayu untuk digunakan sebagai
sumber makanannya (Carll & Highley, 1999).
Kayu lapuk oleh jamur jika kondisi lingkungannya
selalu lembap.
Manokwari termasuk wilayah Papua,
merupakan salah satu propinsi yang memiliki
hutan luas, dan menjadi daerah andalan sebagai
pemasok bahan baku kayu bagi industri
perkayuan. Meskipun demikian sebagian besar
kayu asal Manokwari tersebut kurang dikenal
di dunia perdagangan, dan dalam peredarannya
sering dicampurkan ke dalam kelompok kayu yang
telah dikenal dan dimanfaatkan (Andianto et al.,
2014a; Andianto et al., 2014b). Muslich, Hadjib,
dan Rulliaty (2011), serta Hutapea dan Ruwawak
(2014) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi
dalam pemanfaatan jenis kayu kurang dikenal
termasuk yang berasal dari Manokwari adalah
minimnya informasi mengenai sifat dasar dari
kayu tersebut, sehingga pemanfaatannya sering
tidak optimal karena sering dicampurkannya
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jenis kayu kualitas rendah dengan kayu kualitas
baik untuk berbagai tujuan penggunaan. Oleh
sebab itu, diperlukan adanya suatu usaha terlebih
dahulu untuk mengumpulkan dan meneliti sifat
dasar dari berbagai jenis kayu di Papua sebelum
dimanfaatkan.
Menurut Sumarni et al. (2009), di 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 tersebut, maka data dan informasi sifat
dasar dan kegunaan kayunya perlu dipertelakan.
Salah satu sifat kayu yang perlu diinformasikan
adalah daya tahan kayu terhadap jamur perusak.
Menurut Carll dan Highley (1999) serta
Suprapti dan Djarwanto (2014), kemampuan
jamur untuk melapukkan kayu atau daya tahan
kayu terhadap jamur berbeda-beda bergantung
kepada jenis kayu, bagian kayu dalam batang,
daerah asal pengambilan kayu, dan jenis jamur.
Hasil penelitian terkait menunjukkan bahwa
kemampuan jamur dalam melapukkan kayu
bervariasi (Djarwanto & Suprapti, 2014).
Kemampuan jamur untuk melapukkan kayu
teras dan kayu gubal, diduga berlainan. Penelitian
ini bertujuan untuk mempelajari kemampuan
sepuluh strain jamur dalam melapukkan empat
jenis kayu asal Manokwari masing-masing pada
bagian kayu teras dan kayu gubal secara laboratoris
dengan menggunakan metode Kolle-flask.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan
Bahan yang digunakan yaitu empat jenis kayu
dari Manokwari, Papua, seperti ditunjukkan pada
Tabel 1. Bahan lainnya adalah malt extract, bacto
agar, potato dextrose agar (PDA), alkohol, dan air
suling. Jamur penguji yang digunakan sebanyak
sepuluh strain yaitu Chaetomium globossum FRI
Japan-5-1, Lentinus lepideus HHBI-267, Polyporus
arcularius HHBI-371, Polyporus sp. HHBI-209,
Phlebia brevispora Mad., Pycnoporus sanguineus
HHBI-324, Schizophyllum commune HHBI-204,
Trametes sp. HHBI-332, Trametes sp. HHBI-379,
dan Tyromyces palustris FRI Japan-507.
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Tabel 1. Jenis kayu asal Manokwari sebagai contoh uji
Table 1. The wood species from Manokwari as tested samples
No.
1.
2.
3.
4.

Jenis kayu
(Wood species)
Tetrameles nudiflora R.Br.
Rhus taitensis Guillemin
Haplolobus sp.
Pimeleodendron amboinicum
Hassk.

Nama daerah
(Local names)
Binong
Jaranan
Palam
Memina

B. Metode
1. Pembuatan contoh uji
Contoh uji berukuran 5 cm x 2,5 cm x 1,5
cm, panjang 5 cm searah serat dibuat dari kayu
papan terlebar dari dolok kayu kemudian diserut
sampai tebal 2,5 cm, mengikuti pola yang telah
ditetapkan dalam Djarwanto (2010) dan Suprapti
dan Djarwanto (2014). Contoh uji yang digunakan
dalam penelitian diambil dari kelompok bagian
kayu gubal dan teras (terdekat dengan bagian
tengah/empulur), kemudian diampelas, 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
seperti yang dilakukan sebelumnya (Suprapti
& Djarwanto, 2014). Media yang telah dingin
masing-masing diinokulasi biakan murni jamur
penguji, selanjutnya disimpan di ruang inkubasi
sampai pertumbuhan miseliumnya rata dan tebal
(SNI 7207, 2014).
3. Pengujian
kemampuan
jamur
dalam
melapukkan kayu
Pengujian dilakukan menggunakan metode
Kolle-flask dengan pada mengacu Standar
Nasional Indonesia (SNI 7207: 2014). Contoh
uji yang telah diketahui berat kering ovennya
dimasukkan ke dalam piala Kolle yang berisi

Suku
(Family)
Datiscaceae
Anacardiaceae
Burseraceae
Euphorbiaceae

Nomor koleksi (Collection number)
34383
34384
34396
34397

biakan murni jamur tersebut. Setiap piala diisi
masing-masing dua buah contoh uji kayu bagian
gubal dan kayu bagian teras, kemudian diinkubasi
selama 12 minggu. Pada akhir pengujian, contoh
uji dikeluarkan dari piala, dibersihkan dari
miselium yang melekat, dan ditimbang pada
kondisi sebelum dan sesudah dikeringkan dengan
oven, guna mengetahui kehilangan beratnya.
Kehilangan berat dihitung berdasarkan selisih
berat contoh sebelum dan sesudah perlakuan
dibagi berat awal contoh uji dalam kondisi kering
oven dan dinyatakan dalam persen (SNI 7207,
2014). Kemampuan jamur melapukkan kayu
dikelompokkan dalam lima tingkat yaitu sangat
rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi,
mengacu kepada kriteria kehilangan berat pada
penentuan kelas ketahanan kayu menurut SNI
7207: 2014 tersebut.
C. Analisis Data
Data kehilangan berat (%) dianalisis
menggunakan rancangan acak lengkap dengan
percobaan faktorial 10x4x2 (jenis jamur, jenis
kayu, dan bagian kayu dalam dolok), dengan
lima ulangan. Data diolah menggunakan software
SAS (SAS Institute, 1997). Rata-rata kehilangan
berat dikelompokkan dengan menggunakan nilai
atau skala kelas ketahanan kayu terhadap jamur
menurut SNI 7207:2014.
Model rancangan yang digunakan yaitu:

Yijkl = u + Ai + Bj + Ck + interaksi (Ai,Bj,Ck) + Eijkl .....(1)

Keterangan (Remarks): u = nilai tengah umum, Yijkl =
tingkat pelapukan kayu, Ai = pengaruh jenis kayu ke-i (i
= 1,2,3,4),Bj = pengaruh bagian kayu ke-j (j = 1,2),Ck =
pengaruh jenis fungi ke-k (k = 1,2,3,.....,10), Eijkl= galat
(error)
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada minggu kedua setelah kayu diumpankan,
jamur pelapuk mulai menyerang kayu yang ditandai
dengan tumbuhnya miselium di permukaan kayu.
Kadar air awal kayu yang diumpankan berkisar
antara 8–12,16%. Jamur tidak dapat tumbuh
pada kadar air kayu di bawah titik jenuh serat,
yang biasanya berkisar antara 25–30% (Carll &
Highley, 1999). Karena kayu menyerap air dari
media melalui miselium maka kayu menjadi
lembap yang dapat mengakibatkan jamur dapat
tumbuh.
Salah satu ciri kerusakan atau pelapukan kayu
oleh jamur adalah kehilangan beratnya. Menurut
Dinwoodie (1981) kehilangan berat merupakan
ciri serangan jamur dan kerusakan kayu.
Kehilangan berat kayu dalam proses pelapukan
tersebut mencerminkan kerusakan dinding sel
yang disebabkan oleh adanya proses degradasi
komponen kimia kayu terutama selulosa dan
lignin. Kemampuan setiap jenis jamur dalam
melapukkan suatu jenis kayu nampak bervariasi.
Rata-rata kehilangan berat contoh uji empat jenis
kayu diuraikan pada Tabel 2.
Hasil analisis statistik (Lampiran 1),
menunjukkan bahwa strain jamur, jenis kayu
dan bagian kayu dalam dolok berpengaruh
nyata terhadap kehilangan berat contoh uji (p<
0,05). Apabila kemampuan jamur tertentu untuk
melapukkan kayu tinggi, berarti ketahanan kayu
tersebut terhadap jamur rendah dan sebaliknya.
Klasifikasi ketahanan kayu terhadap jamur
dapat dibagi menjadi lima kelas seperti yang
diuraikan dalam SNI 7207:2014. Kehilangan
berat tertinggi (36,31%) terjadi pada contoh
uji bagian tepi (gubal) kayu Rhus taitensis yang
diumpankan kepada Polyporus sp. Hal ini berarti
daya tahan kayu Rhus taitensis bagian gubal adalah
yang terendah atau rentan terhadap Polyporus sp.,
sedangkan kehilangan berat terendah didapatkan
pada kayu Haplolobus sp. bagian dalam (teras)
yang diumpankan kepada Lentinus lepideus, yang
berarti daya tahan kayu Haplolobus sp. ini tertinggi
terhadap Lentinus lepideus. Sebagian besar jamur
memiliki kemampuan yang rendah dalam
melapukkan kayu Haplolobus sp. baik pada kayu
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bagian teras ataupun bagian gubal.
Pada Tabel 3 ditunjukkan variasi kemampuan
jamur untuk melapukkan empat jenis kayu.
Polyporus arcularius memiliki kemampuan
melapukkan kayu tinggi (dengan kehilangan
berat kayu tertinggi), kemudian diikuti Tyromyces
palustris. P. arcularius termasuk kelompok jamur
pelapuk putih yang dapat merombak selulosa
dan lignin (Djarwanto & Tachibana, 2009).
Sedangkan kemampuan dalam melapukkan kayu
rendah (kehilangan berat kayu terendah) terjadi
pada Chaetomium globosum. Djarwanto (2010),
dan Suprapti dan Djarwanto (2012) menyatakan
bahwa kemampuan melapukkan 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 Lentinus lepideus (Tabel 3).
Menurut Spray (2012), kerusakan kayu akibat
serangan jamur soft rot hanya berdampak kecil.
Takahashi dan Kishima (1973) menyatakan bahwa
C. globosum memiliki kemampuan melapukkan
kayu lebih rendah dibandingkan dengan jamur
pelapuk putih. Berdasarkan rata-rata tingkat
kerusakan kayu, Chaetomium globosum dan Lentinus
lepideus termasuk kelompok jamur yang memiliki
kemampuan rendah. Jamur yang termasuk
kelompok berkemampuan tinggi yaitu Polyporus
arcularius, Polyporus sp., Pycnoporus sanguineus, dan
Tyromyces palustris, serta empat jenis jamur lainnya
termasuk kelompok berkemampuan sedang
(Tabel 3).
Rata-rata kehilangan berat kayu dan kelas
ketahanannya terhadap jamur tercantum pada
Tabel 4. Hasil uji beda Tukey (p ≤ 0,05) terhadap
empat jenis kayu menunjukkan bahwa persentase
kehilangan berat terendah terjadi pada Haplolobus
sp. yakni 4,15%, ini berarti kemampuan jamur
dalam melapukkan kayu rendah sehingga daya
tahan kayu terhadap jamur perusak tinggi.
Persentase kehilangan berat yang tinggi terjadi
pada tiga jenis kayu lainnya, yang berarti daya
tahannya terhadap jamur rendah, dan pada tiga
jenis kayu tersebut tidak menunjukkan perbedaan
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Tabel 2. Persentase kehilangan berat kayu dan kelas ketahanan terhadap jamur
Table 2. Weight loss percentage and class resistance of wood against fungi
Jenis jamur
(Fungal species)
Chaetomium
globosum
Lentinus lepideus
Phlebia brevispora
Polyporus arcularius
Polyporus sp.
Pycnoporus
sanguineus
Schizophyllum
commune
Trametes sp.
HHBI-332
Trametes sp.
HHBI-379
Tyromyces palustris

Chaetomium
globosum
Lentinus lepideus
Phlebia brevispora
Polyporus arcularius
Polyporus sp.
Pycnoporus
sanguineus
Schizophyllum
commune
Trametes sp.
HHBI-332
Trametes sp.
HHBI-379
Tyromyces palustris

Persentase kehilangan berat dan kelas ketahanan kayu
(Weight loss percentage and wood resistance class)
Tetrameles nudiflora
Rhus taitensis
Haplolobus sp.
Bagian dalam dolok/teras (Inner part of log/heartwood)
1,82vwx
0,70x
4,94opqrstuvwx
(II)
(II)
(II)
5,72opqrstuvwx
0,81x
7,76lmnopqrstuvwx
(III)
(III)
(II)
3,85rstuvwx
1,80vwx
9,68jklmnopqrstuvwx
(III)
(II)
(II)
13,74efghijklmnopq(IV)
4,12qrstuvwx
16,64abcdefghijkl
(IV)
(II)
19,07abcdefghij
2,52uvwx
24,09abc
(IV)
(IV)
(II)
15,68bcdefghijklm(IV)
2,61tuvwx
14,60 cdefghijklmno
(IV)
(II)
14,95bcdefghijklmn(IV)
6,50opqrstuvwx
11,11hijklmnopqrstuv
(IV)
(III)
14,58cdefghijklmno(IV)
12,15fghijklmnopqrst (IV)
7,81opqrstuvwx
(III)
3,45stuvwx
2,08uvwx
1,92vwx
(II)
(II)
(II)
20,59abcdefgh
5,13opqrstuvwx
17,44abcdefghijkl
(IV)
(IV)
(III)
Bagian tepi dolok/gubal (Outer part of log/sapwood)
2,45tuvwx
1,48vwx
2,31uvwx
(II)
(II)
(II)
2,81tuvwx
1,31wx
10,61ijklmnopqrstuvw(IV)
(II)
(II)
2,84tuvwx
1,93vwx
8,93klmnopqrstuvwx
(III)
(II)
(II)
20,08abcdefghi
5,63nopqrstuvwx
13,56efghijklmnopqr
(IV)
(IV)
(III)
23,69abcd
4,74pqrstuvwx
17,38abcdefghijkl
(IV)
(IV)
(II)
9,83jklmnopqrstuvwx
6,67mnopqrstuvwx
10,98hijklmnopqrstuvw(IV)
(III)
(III)
13,52efghijklmnopqr
10,15jklmnopqrstuvw
11,75fghijklmnopqrstu(IV)
(IV)
(IV)
11,10hijklmnopqrstuv
5,51nopqrstuvwx
4,14qrstuvw
(II)
(IV)
(III)
8,84klmnopqrstuvw
(III)
22,23abcde
(IV)

9,00klmnopqrstuvw
(III)
18,30abcdefghijk
(IV)

2,60tuvwx
(II)
4,60pqrstuvwx
(II)

Pimeleodendron
amboinicum

5,43opqrstuvwx
(III)
4,02qrstuvwx
(II)
9,06klmnopqrstuvwx
(III)
26,16a
(IV)
5,08opqrstuvwx
(III)
20,75abcdefg
(IV)
5,69opqrstuvwx
(III)
6,38opqrstuvwx
(III)
20,84abcdefg
(IV)
12,83efghijklmnopqrst
(IV)
5,78nopqrstuvwx
(III)
4,48pqrstuvwx
(II)
9,42jklmnopqrstuvwx
(III)
24,61ab
(IV)
5,33nopqrstuvwx
(III)
21,17abcdef
(IV)
5,25nopqrstuvwx
(III)
6,27mnopqrstuvw
(III)
23,97abc
(IV)
14,05defghijklmnop
(IV)

Keterangan (Remarks): Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey p≤0,05 (The
numbers within a column followed by the same letter, means non-significantly different, Tukey test p≤0.05). Angka romawi dalam kurung
menunjukkan kelas ketahanan (Romawi numbers in parenthesis show class resistance)
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Tabel 3. Tingkat kerusakan kayu oleh jamur pelapuk
Table 3. Decay rate of wood due to destroying fungi
Jenis jamur
(Fungi species)
Chaetomium globosum FRI
Japan-5-1
Lentinus lepideus HHBI-267
Phlebia brevispora Mad.
Polyporus arcularius HHBI-371
Polyporus sp. HHBI-209
Pycnoporus sanguineus HHBI324
Schizophyllum commune HHBI204
Trametes sp. HHBI-332
Trametes sp. HHBI-379
Tyromyces palustris FRI
Japan-507

Kelompok jamur
(Group of fungi)
Pelunak (Soft rot fungi)

Kehilangan berat
(Weight loss, %)
3,11f

Kemampuan jamur
(Fungal capability to decay)
Rendah (Low)

Pelapuk cokelat
(Brown rot fungi)
Pelapuk putih
(White rot fungi)
Pelapuk putih
(White rot fungi)
Pelapuk cokelat
(Brown rot fungi)
Pelapuk putih
(White rot fungi)
Pelapuk putih
(White rot fungi)
Pelapuk (Rotting fungi)
Pelapuk (Rotting fungi)
Pelapuk cokelat
(Brown rot fungi)

4,69ef

Rendah (Low)

5,94de

Sedang (Moderate)

15,57a

Tinggi (High)

12,74b

Tinggi (High)

12,79b

Tinggi (High)

9,87c

Sedang (Moderate)

8,49cd
9,09c
14,40ab

Sedang (Moderate)
Sedang (Moderate)
Tinggi (High)

Keterangan (Remarks): Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey p≤0,05 (The numbers
within a column followed by the same letter, means non-significantly different, Tukey test p ≤0.05)

Tabel 4. Rata-rata kehilangan berat dan kelas ketahanan empat jenis kayu
Table 4. The average of weight loss and resistance classes of four wood species
Jenis kayu
(Wood species)
Tetrameles nudiflora

Kehilangan berat (Weight loss, %)
Bagian teras
Bagian gubal
Rata-rata
(Heartwood)
(Sapwood)
(Average)
11,60
11,07
11,34a

Kelas (Class)
IV (II-V)

Rhus taitensis

11,34

11,35

11,35a

IV (II-V)

Haplolobus sp.
Pimeleodendron
amboinicum
Rata-rata (Average)

3,84
11,63

4,46
12,03

4,15b
11,83a

II (II-IV)
IV (II-V)

9,60

9,73

Ketahanan
(Resistance)
Tidak tahan
(Non-resistant)
Tidak tahan
(Non-resistant)
Tahan (Resistant)
Tidak tahan
(Non-resistant)

Keterangan (Remarks): Angka-angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey p ≤
0,05 (The numbers within a column followed by the same letter, means non-significantly different, Tukey test p≤0.05)

yang nyata (p ≤ 0,05).
Pada Tabel 4, terhadap posisi contoh uji
didapatkan bahwa rata-rata kehilangan berat
kayu bagian teras yaitu 9,6%, sedikit lebih
rendah dibandingkan dengan kehilangan berat
kayu bagian gubal, yakni 9,73% (namun tidak

134

menunjukkan perbedaan yang nyata, p≤0,05),
dan keduanya termasuk kelompok kayu dengan
tingkat daya tahan sama yaitu agak-tahan (kelas
III). Tabel 4 menunjukkan kehilangan berat bagian
gubal kayu T. nudiflora lebih rendah dibandingkan
kehilangan berat kayu bagian terasnya. Hal
ini mungkin disebabkan oleh kondisi pohon
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contoh yang masih muda atau masih dalam masa
pertumbuhan aktif dan proses pembentukan zat
ekstraktif yang dapat menghambat pertumbuhan
jamur. Bouslimi, Koubaa, dan Bergeron (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 teras
lebih rendah, yang berarti daya tahan terhadap
jamur perusak lebih tinggi, dibandingkan dengan
rata-rata kehilangan berat kayu bagian gubal
(sapwood). Bouslimi et al. (2013) juga menyatakan
bahwa daya tahan kayu teras lebih tinggi
dibandingkan dengan daya tahan kayu gubal.
Berdasarkan kelas ketahanan kayu terhadap
jamur secara laboratoris maka kayu Haplolobus
sp., diklasifikasikan dalam kelompok kayu-tahan
(kelas II) dan tiga jenis kayu lainnya termasuk
kelompok kayu tidak-tahan (kelas IV). Kayu
Haplolobus sp., memiliki daya tahan tinggi, dan
diduga dipengaruhi oleh kandungan zat ekstraktif
di dalam kayunya yang tinggi. Kelarutan air panas
masing-masing pada kayu Tetrameles nudiflora, Rhus
taitensis, Haplolobus sp., Pimeleodendron amboinicum
yaitu 4,15%, 7,12%, 5,69%, dan 6,98 %; kelarutan
NaOH 1% masing-masing 11,21%, 21,37%,
13,51% dan 13,05% (Hutapea & Ruwawak, 2014).
Selain itu, berat jenis kayu Haplolobus sp., cukup
besar yaitu sekitar 0,67 sehingga kemungkinan
memiliki daya tahan yang tinggi terhadap jamur
perusak. Menurut Takahashi dan Kishima (1973),
berat jenis berkorelasi positif terhadap kehilangan
berat kayu, makin tinggi berat jenis daya tahannya
terhadap jamur makin tinggi, misalnya pada kayu
Shorea spp. Menurut Hutapea, Rumawak, dan
Ergor (2012) beberapa jenis kayu asal Manokwari
tersebut dapat digunakan sebagai kayu bangunan.

Haplolobus sp., termasuk kelompok kayu tahan
(kelas II) sehingga dapat digunakan untuk kayu
bangunan. Menurut Martawijaya dan Barly
(2010), kayu kelas II dapat digunakan untuk
bahan bangunan, namun kayu kelas III–V harus
diawetkan terlebih dahulu sebelum dipakai untuk
meningkatkan daya tahannya terhadap organisme
perusak. Ketiga jenis kayu yang memiliki daya
tahan rendah (kelas IV) yakni Tetrameles nudiflora,
Rhus taitensis, Pimeleodendron amboinicum jika hendak
dipergunakan untuk bahan bangunan sebaiknya
diawetkan terlebih dahulu dengan bahan anti
jamur agar usia pakainya meningkat. Martawijaya
dan Barly (2010) menyatakan pengawetan kayu
dapat dilakukan menggunakan bahan pengawet
tembaga khrom boron (CCB) atau tembaga
khrom fluor (CCF) dengan cara rendaman
ataupun vakum tekan. Keempat jenis kayu hasil
penelitian ini memiliki daya tahan yang lebih tinggi
terhadap serangan jamur dibandingkan laporan
Oey (1990) yakni termasuk kelas V, yang dinilai
berdasarkan usia pakai kayu tanpa menyebutkan
jenis organisme perusak yang menyerangnya.
Tabel 5 menyajikan data rata-rata kadar air
contoh uji setelah diumpankan pada jamur
selama 12 minggu. Pada kadar air yang berkisar
antara 23,82–78,95%, jamur dapat tumbuh,
sehingga proses degradasi terus berlangsung dan
mengakibatkan kayu menjadi lapuk. Menurut
Carll dan Highley (1999), jamur pelapuk
dapat tumbuh pada kisaran kadar air 20–25%.
Sedangkan Schmidt (2007) menyatakan bahwa
kadar air optimum untuk pertumbuhan jamur
pelapuk berkisar antara 36–210%. Spray (2012)
menyatakan bahwa jamur dapat bertahan
bertahun-tahun di dalam kayu meskipun
kekeringan, namun dapat tumbuh kembali jika
kayu tersebut lembap lagi. Carll dan Highley
(1999) menyatakan bahwa jamur mengalami
dormansi apabila kadar air jauh di bawah titik
jenuh serat. Untuk pertumbuhan jamur pelapuk
memerlukan kondisi lembap dan suhu hangat.
Pada kadar air di bawah titik jenuh serat, jamur
umumnya tidak dapat tumbuh, sedangkan suhu
optimal untuk pertumbuhan jamur pelapuk
berkisar antara 21–32oC (Carll & Highley, 1999;
Spray, 2012).
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Tabel 5. Rata-rata kadar air akhir kayu setelah diumpankan pada jamur
Table 5. The average of final moisture content after fungus exposure
Jenis jamur
(Fungal species)
Chaetomium
globosum
Lentinus
lepideus
Phlebia
brevispora
Polyporus
arcularius
Polyporus sp.
Pycnoporus
sanguineus
Schizophyllum
commune
Trametes sp.
HHBI-332
Trametes sp.
HHBI-379
Tyromyces
palustris

Tetrameles nudiflora

Rhus taitensis

Teras
Gubal
Teras
Gubal
Teras
Gubal
(heartwood) (sapwood) (heartwood) (sapwood) (heartwood) (sapwood)
61,62 ± 56,14 ± 34,64 ± 36,61 ±
32,63
32,12 ±
7,46
7,77
3,57
4,25
±2,88
3,48
63,70
62,58 ± 31,26 ± 30,40 ± 26,51 ± 27,59 ±
±7,89
7,53
1,34
2,60
3,10
2,57
65,97 ± 66,32 ± 32,67 ± 32,76 ± 29,66 ± 30,43 ±
5,70
3,17
2,66
1,73
3,02
3,71
74,02 ± 69,86 ±
44,49
45,62 ± 37,76 ± 42,15 ±
2,62
9,19
±4,01
4,44
7,21
3,71
78,95 ± 77,89 ± 45,48 ± 35,82 ±
28,89
29,92 ±
1,95
1,61
8,10
3,70
±2,27
1,70
74,24
64,75 ± 43,53 ± 48,85 ± 23,82 ± 33,04 ±
±1,78
6,21
7,83
7,80
2,34
4,94
66,74 ± 72,59 ± 53,13 ± 52,20 ± 37,60 ± 37,91 ±
9,24
2,77
3,72
1,87
4,84
4,47
58,83 ± 59,63 ±
35,62
35,00 ± 32,04 ± 38,79 ±
4,90
7,64
±3,08
1,24
1,75
3,29
52,78 ± 49,68 ±
31,52
33,55 ± 31,47 ± 35,16 ±
6,97
6,81
±1,33
2,32
4,81
5,28
70,52 ± 67,94 ±
40,60
43,63 ± 30,46 ± 34,25 ±
7,24
7,06
±2,79
1,20
4,52
2,02

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Kemampuan jamur penguji dalam melapukkan
kayu mulai dari tertinggi sampai terendah adalah
Polyporus arcularius, Tyromyces palustris, Pycnoporus
sanguineus, Polyporus sp., Schizophyllum commune,
Trametes sp. HHBI-332, Trametes sp. HHBI-379,
Phlebia brevispora, Lentinus lepideus, dan Chaetomium
globosum. Rata-rata kehilangan berat kayu
bagian dalam yaitu 9,6%, sedikit lebih rendah
dibandingkan dengan kehilangan berat kayu
bagian tepi dolok, yakni 9,73% dan keduanya
termasuk kelompok kayu agak-tahan (kelas III).
Daya tahan terendah didapatkan pada kayu gubal
Rhus taitensis yang diumpankan kepada Polyporus sp.
Daya tahan tertinggi tercatat pada kayu Haplolobus
sp. yang dipaparkan pada Lentinus lepideus. Dari
empat jenis kayu asal Manokwari yang diteliti
didapatkan bahwa satu jenis kayu yang memiliki
daya tahan tinggi terhadap jamur yaitu Haplolobus
sp. termasuk kelompok kayu-tahan (kelas II)
136

Haplolobus sp.

Pimeleodendron
amboinicum
Teras
Gubal
(heartwood) (sapwood)
47,60 ± 44,50 ±
3,59
4,17
42,83 ± 37,98 ±
5,85
5,08
53,47 ± 45,05 ±
11,36
10,25
61,30 ± 61,56 ±
5,32
3,70
47,94 ± 46,74 ±
6,10
8,80
49,39 ± 45,26 ±
8,66
6,46
51,02 ± 43,94 ±
5,93
7,41
49,78 ± 52,42 ±
6,96
2,06
55,41 ± 52,68 ±
6,11
6,81
47,94
46,74
±6,10
±8,80

dan tiga jenis kayu lainnya termasuk kelompok
kayu tidak-tahan (kelas IV). Disarankan ke
tiga jenis kayu yakni Tetrameles nudiflora, Rhus
taitensis, dan Pimeleodendron amboinicum jika hendak
dipergunakan untuk bahan bangunan lebih baik
diawetkan terlebih dahulu dengan bahan anti
jamur untuk mencegah kerusakan kayu tersebut
agar umur pakainya meningkat.
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Lampiran 1. Analisis sidik ragam pengaruh kayu, bagian kayu, strain jamur terhadap
pengurangan berat contoh
Supplement 1. Analysis of variance the influence of wood species, log portion, fungi strains to
weight loss of sample
Sumber variasi
(Source of varians)
Perlakuan (Main Effects)
Jenis kayu (Wood spesies), A
Bagian kayu (Part of log), B
Strain fungi (Fungal strains), C
Interaksi (Interaction), AB
Interaksi (Interaction), AC
Interaksi (Interaction), BC
Interaksi (Interaction), ABC
Galat (Error)
Total

138

Derajat
bebas
(Degree of
freedom)
3
1
9
3
27
9
27
320
399

Jumlah
Kuadrat
kuadrat
tengah
(Sum of square) (Mean square)
4071,6536
1,6991
6389,2511
18,9186
7730,0839
315,3784
715,3277
4206,4382
23448,7506

1357,2179
1,6991
709,9168
6,3062
286,2994
35,0420
26,4936
13,1451

F-Calculate

Significant F
of F

103,25
0,13
54,01
0,48
21,78
2,67
2,02

0,0001
0,7194
0,0001
0,6966
0,0001
0,0054
0,0025
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ABSTRACT
Indonesia’s paper consumption, including food wrapping-paper, might steadily increase in the future. This could
someday upset the capability of domestic wrapping-paper production due to dwindling potency of conventional fibers (e.g.
natural-forest wood). Alternative fibers are abundantly available and it mostly remains unutilized, than it should be
introduced in industry, such as bamboo. This study aims to optimize the utilization of alternative fiber sources through
the manufacture of wrapping paper from bamboo fiber using carbon nano technology as a foodstuff protector/wrapping.
Relevantly, manufacturing trial on papers with nano-technology capability for carrot wrapping was conducted from
two bamboo species tali (Gigantochloa apus) and ampel (Bambusa vulgaris) separately. Initially, each species
was pulped semi-chemically, and then added with nano-sized activated charcoal particles (20%, w/w). The mixture
(bamboo pulp + activated charcoal) was formed into sheets with targeted basic-weight common for wrapping-paper (60
g/m2), and then used for carrot wrapping and the physical strength properties was tested. Result shows that charcoal
could can lower carrot-weight loss, which indicates high effectivity in maintaining the carrot freshness and nutritions.
Papers made from ampel-bamboo fibers were more prospective for such wrapping than those made from bamboo tali.
The use of any experimented papers for carrot wrapping was still better than without wrapping, as they afforded more
in securing carrots.
Keywords: Paper, bamboo, activated charcoal, wrapping, carrot, nutrition
ABSTRAK
Konsumsi kertas Indonesia, termasuk kertas bungkus makanan, diperkirakan meningkat di masa
mendatang. Dikhawatirkan kemampuan produksi kertas bungkus domestik suatu saat tidak dapat
mengatasi permintaan, karena potensi bahan baku serat berligno-selulosa konvensional (kayu hutan
alam) semakin langka dan terbatas. Bahan serat alternatif yang potensinya berlimpah dan belum
banyak dimanfaatkan perlu diujicoba, diantaranya bambu. Tujuan penelitian ini untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumber serat alternatif melalui pembuatan kertas bungkus dari serat bambu menggunakan
teknologi nano karbon sebagai pelindung/pembungkus wortel. Percobaan pembuatan kertas bungkus
berteknologi nano untuk wortel dilakukan menggunakan dua jenis serat bambu, yaitu tali (Gigantochloa
apus) and ampel (Bambusa vulgaris) secara terpisah. Masing-masing jenis diolah menjadi pulp semikimia, lalu ditambahkan bahan aditif partikel arang aktif berukuran nano sebanyak 20% (b/b).
Campuran (pulp bambu + arang aktif) dibentuk lembaran dengan target gramatur umum untuk kertas
bungkus (60 gram/m2), lalu digunakan untuk membungkus wortel dan diuji sifat fisis-kekuatannya.
Arang mengurangi penurunan berat wortel, sehingga berindikasi dapat lebih menjaga kesegaran dan
nutrisinya. Kertas asal serat bambu ampel lebih berprospek untuk pengemasan (pembungkusan)
wortel dibandingkan asal bambu tali, dalam menjaga kesegaran dan nutrisinya. Penggunaan kertas
hasil percobaan untuk membungkus wortel masih lebih baik dibandingkan tanpa pembungkusan,
karena dapat mempertahankan kesegaran dan nutrisinya.
Kata kunci: Kertas, bambu, arang aktif, pembungkus, wortel, nutrisi
doi : 10.20886/jphh.2018.36.2.139-158
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I. PENDAHULUAN
Menurut Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia
(2012) industri pulp dan kertas merupakan
industri unggulan nasional yang terus berkembang
sejalan dengan perkembangan teknologi proses
dan tingkat pendidikan. Di Indonesia, di antara
berbagai macam kertas yang digunakan adalah
kertas bungkus. Konsumsi kertas bungkus
Indonesia selama tahun 2009–2012 mencapai
89.940–91.930 ton (Badan Pusat Statistik, 2014).
Di sisi lain ketersediaan dan potensi kayu hutan
alam semakin langka dan terbatas, sehingga
memicu pembalakan liar yang berakibat semakin
parahnya degradasi hutan. Saat ini tercatat laju
degradasi hutan alam Indonesia mencapai sekitar
2,87 juta hektar/tahun (Kementerian Kehutanan,
2012; Kompas, 2012). Sehubungan dengan hal
tersebut maka perlu dicari sumber bahan baku
serat alternatif dengan potensi berlimpah dan
belum banyak dimanfaatkan, diantaranya adalah
bambu.
Teknologi yang sudah diteliti untuk peningkatan
mutu bahan pengemas (wrapping) adalah teknologi
nano material. Teknologi ini sedang digunakan
sebagai sarana untuk memahami bagaimana
karakteristik fisiko kimia zat berukuran nano dapat
mengubah struktur, tekstur, dan kualitas bahan
makanan (Chaudhry et al., 2008). Teknologi nano
dapat digunakan untuk meningkatkan rasa dan
tekstur makanan dan untuk produksi kemasan
yang menjaga produk agar tetap segar. Fungsi
utama kemasan adalah untuk menjaga kualitas
dan keamanan produk selama transportasi dan
masa penyimpanan, serta untuk memperpanjang
kesegaran dengan mencegah efek yang tidak
diinginkan seperti mikroorganisme, kontaminasi
bahan kimia, oksigen, kelembapan dan cahaya
(Bratovčić, Odobašić, Ćatić, & Šestan, 2015).
Menurut Stephenson (1972) dan Penniman,
Makonin, dan Rankin (2004), untuk keperluan
pengemasan bahan biomassa yang umumnya
bersifat higroskopis, seperti pangan tertentu
dalam keadaan segar dan mentah, diperlukan
kertas berkemampuan spesifik agar kesegaran
dan nutrisinya tetap terjaga dalam jangka
waktu tertentu. Diantara yang diharapkan
berkemampuan spesifik tersebut adalah kertas
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bungkus berteknologi nano. Prinsip dasar
teknologi tersebut adalah menambahkan atau
menyisipkan partikel berukuran nano (diameter
sekitar 1–100 nanometer; 1 nanometer = 10-9
m) seperti tanah liat (clay), bentonite, silica gel,
dan lime, umumnya sebelum lembaran kertas
terbentuk (masih bentuk terpisah atau pulp).
Penyisipan material nano atau komposit
nanopartikel ke dalam lapisan film polimer
plastik diharapkan mampu memperkecil laju
difusi uap air dan oksigen di dalam kemasan
(Duncan, 2011). Material nano yang dapat
disisipkan dalam komposit kemasan seperti
kertas adalah nano karbon. Karbon sebagai
material organik melimpah dapat dihasilkan
dari berbagai sumber bahan alam, seperti bahan
berlignoselulosa. Biomassa lignoselulosa adalah
bahan baku potensial yang dapat digunakan
dalam sintesis (pembuatan) karbon (Darmawan,
Wistara, Pari, Maddu, & Syafii, 2016). Untuk
menghasilkan karbon dari bahan berlignoselulosa
dapat dilakukan melalui proses karbonisasi atau
pengarangan. Karbon (arang) yang dihasilkan
kemudian diaktivasi dengan proses fisika (uap
air atau panas) maupun secara kimiawi untuk
mendapatkan arang aktif dengan karakteristik
tertentu. Menurut Jamilatun dan Setyawan
(2014) arang aktif merupakan senyawa karbon
amorph yang dapat dihasilkan dari bahanbahan yang mengandung karbon atau dari arang
yang diperlakukan dengan cara khusus untuk
mendapatkan permukaan yang lebih luas. Arang
aktif dapat mengadsorpsi gas dan senyawasenyawa kimia tertentu atau sifat adsorpsinya
selektif, tergantung pada besar atau volume poripori dan luas permukaan.
Menurut Sitorus (2014), karbon aktif
merupakan adsorben terbaik dalam sistem
adsorpsi karena memiliki luas permukaan yang
besar dan daya adsorpsi yang tinggi sehingga
pemanfaatannya dapat optimal. Karbon aktif
yang baik harus memiliki luas permukaan yang
besar sehingga daya adsorpsinya juga besar.
Sifat jerap inilah yang dapat dimanfaatkan untuk
disisipkan ke dalam komposit kertas. Karbon aktif
dalam ukuran nano diharapkan mampu menjadi
adsorber gas maupun uap air yang terdapat
di dalam kertas, sehingga dapat membantu
menjaga kualitas produk yang dikemas. Produk
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makanan dan buah-buahan merupakan produk
yang rentan mengalami penurunan kualitas
(pembusukan) jika terkena oksigen dan uap air.
Hal ini dikarenakan ketersediaan oksigen dan uap
air merupakan media yang baik untuk tumbuhnya
mikroorganisme. Sementara itu menurut Karnib,
Holail, Olama, Kabbani, dan Hines (2013), karbon
aktif diketahui memiliki efektivitas antimikrobial
terhadap bakteri Escherichia coli.
Pada penelitian ini, bahan pangan yang
dibungkus adalah wortel, yang tergolong bahan
makanan mudah rusak. Hal ini disebabkan oleh
kandungan air yang tinggi yaitu berkisar 85–
95%, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan
mikroorganisme dan mempercepat reaksi
metabolisme (Asgar & Musaddad, 2006).
Menurut Koswara (2009) kerusakan sayuran dan
buah-buahan sering terjadi akibat benturan fisik,
kehilangan air (layu), serangan serangga, dan
serangan mikroba, terutama pada sayur-sayuran
yang mudah rusak seperti kubis, tomat, wortel,
dan lain-lain. Menurut Pracaya (2007) kerusakan
pada wortel berupa busuk hitam umbi wortel yang
disebabkan oleh jamur Stemphylum radicinum dan
umumnya serangan terlihat selama penyimpanan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan sumber serat alternatif melalui
pembuatan kertas bungkus dari serat bambu
menggunakan teknologi nano karbon sebagai
pelindung/pembungkus bahan pangan.
II. BAHAN DAN METODE
A. Bahan
Pembuatan kertas bungkus menggunakan
bahan baku bambu tali (Gigantochloa apus) dan
bambu ampel (Bambusa vulgaris) yang berasal dari
Sukabumi Jawa Barat, bahan aditif yang digunakan
adalah arang aktif dari campuran limbah serbuk
gergaji, bahan pangan yang dibungkus adalah
wortel dan bahan kimia pemasak yang digunakan
adalah NaOH.
B. Metode
1. Pembuatan arang aktif (nano karbon)
Serbuk limbah gergajian dikarbonisasi pada
suhu 400−500°C selama 4−5 jam. Arang yang
dihasilkan kemudian diaktivasi menggunakan

uap air suhu 800°C selama 70 menit. Arang aktif
yang diperoleh dihaluskan kemudian dilakukan
penyaringan bertingkat dengan ukuran mesh
yang berbeda-beda. Semakin besar mesh maka
semakin kecil ukuran lubang, yang lolos paling
akhir adalah ukuran nano (diameter sekitar
1−100 nanometer, 1 nanometer = 10-9 m). Arang
aktif yang lolos saringan 100 mesh, diuji sesuai
SNI 06-3730-1995 meliputi kadar air, kadar abu,
kadar zat terbang, kadar karbon, kristalinitas, dan
daya serap iod.
2. Pembuatan kertas bungkus
Serpih bambu tali dan bambu ampel yang telah
mencapai kadar air kering udara masing-masing
dibuat pulp secara terpisah menggunakan proses
semi-kimia soda panas terbuka menggunakan
ketel pemasak berkapasitas (per batch) 1000
gram serpih kering oven, dengan kondisi
pemasakan yaitu nilai banding bahan baku serat
dengan larutan pemasak sebesar 1:8 (b/v), suhu
maksimum pemasakan (100oC) selama 2 jam, dan
NaOH 10,5%. Selesai pemasakan, serpih lunak
dipisahkan dari sisa larutan pemasak (spent liquor)
dan dicuci dengan air sampai bebas bahan kimia
pemasak, selanjutnya dipisahkan hingga menjadi
serat terpisah (pulp) pada alat Hollander beater
pada konsistensi 3−4% selama satu jam, hingga
mencapai derajat kehalusan pulp 250–300 ml
CSF (40–45oSR) yaitu nilai yang umum untuk
pembentukan lembaran kertas termasuk kertas
bungkus (Casey, 1980; Technical Association of
the Pulp and Paper Industry, 2007).
3. Pembentukan lembaran kertas nano karbon
Sebelum dibentuk menjadi lembaran, pada
pulp dari masing-masing jenis bambu secara
terpisah ditambahkan bahan aditif berupa arang
aktif pada proporsi (persentase) 20% dengan
target gramatur (bobot dasar) 60 gram/m2.
Sebagai pembanding (kontrol), dibentuk pula
kertas bungkus ber-gramatur sama dari pulp
asal masing-masing jenis bambu secara terpisah,
tanpa aditif. Rincian macam bahan serat untuk
pembentukan kertas nano karbon adalah: T1
(pulp bambu tali + aditif), T2 (pulp bambu ampel
+ aditif), T3 (pulp bambu tali kontrol), dan T4
(pulp bambu ampel kontrol).
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4. Pengujian
a. Kualitas kertas nano karbon
Pengujian kualitas kertas mencakup ketahanan
tarik (SNI ISO 1924.2: 2010), ketahanan sobek
(SNI 0436:2009), ketahanan retak (SNI ISO
2756:2011), ketahanan lipat (SNI 0491:2009),
dan penyerapan (penetrasi) air (SNI 0499:2008).
b. Kinerja kertas nano karbon
Untuk pengujian ini, wortel dibungkus dengan
kertas bungkus hasil percobaan dari dua jenis
bahan serat (bambu) dikombinasikan dengan/
tanpa aditif. Uji tersebut dilakukan dalam ruangan
dengan suhu dan kelembapan tertentu (25–28 °C;
75–77%). Selanjutnya setelah dibungkus selama
14 hari, dilakukan pemeriksaan terkait dengan
efektivitas dan kinerja kertas nano karbon dengan
melihat penurunan berat bahan pangan dan uji
nutrisi bahan tersebut. Sebagai pembanding
dilakukan pula pengujian terhadap bahan pangan
tersebut tanpa ada perlakuan pembungkusan.
Adapun rincian uji nutrisi lengkap terhadap
wortel yang dibungkus kertas hasil percobaan
mencakup: kandungan mineral (K, Ca, Na),
pengamatan mikroskopik, vitamin A, vitamin E,
vitamin C, dan beta karoten (SNI 01-2891-1992).
Dari pengujian nutrisi ini dapat ditelaah pengaruh
bahan baku serat kertas yang berbeda (bambu tali
dan bambu ampel) dan kemampuan penambahan
aditif berupa arang aktif dalam mempertahankan
kualitas bahan pangan tersebut. Disamping uji
nutrisi, pengamatan visual juga dilakukan untuk
menambah informasi.
C. Analisis Data
1. Kualitas kertas nano karbon
Data hasil pengujian sifat kekuatan kertas nano
karbon ditelaah dengan rancangan percobaan
acak lengkap berpola faktorial. Sebagai faktor
adalah macam asal bahan serat pembentuk kertas
dan penggunaan arang aktif. Macam bahan serat
(S) adalah bambu tali (s1) dan bambu ampel (s2).
Penggunaan arang (A) terdiri dari tanpa arang
aktif sebagai kontrol (a0) dan dengan arang aktif
(a1). Ulangan dari masing-masing kombinasi
faktor S dan A dilakukan sebanyak 5 kali.
Apabila pengaruh faktor secara individu (S dan
A), dan interaksinya (S*A) nyata, maka dilakukan
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penelaahan lebih lanjut menggunakan uji beda
nyata jujur (BNJ) atau Tukey (Ott, 1994).
Lebih lanjut untuk memperoleh indikasi lebih
rinci (convincing/reliable) macam bahan serat mana
(bambu tali atau bambu ampel) untuk kertas nano
karbon yang paling berprospek sebagai kertas
bungkus, dan bagaimana peranan arang aktif
terhadap mutu kertas tersebut, maka dilanjutkan
telaahan menyeluruh dengan mencermati sifat
dasar, sifat pengolahan pulp, dan sifat kertas nano
karbon sebagai kertas bungkus secara serentak,
dengan menggunakan analisis diskriminan
berikut koefisien korelasi kanonik (Statistical
Analysis System, 1997; Morrison, 2003).
Analisis kualitas kertas nano karbon juga
dilakukan dengan mencermati data penurunan
berat bahan yang diperoleh dari hasil uji bahan
pangan wortel. Data tersebut juga ditelaah dengan
rancangan percobaan acak lengkap berpola
faktorial. Sebagai faktor adalah macam bahan
serat pembentuk kertas (S) dan penggunaan
arang aktif (A). Ulangan dari masing-masing
kombinasi faktor S dan A dilakukan sebanyak
5 kali. Apabila pengaruh faktor secara individu
(S dan A), dan interaksinya (S*A) nyata terhadap
sifat bahan, maka dilakukan penelaahan lebih
lanjut menggunakan uji beda BNJ atau Tukey.
2. Kinerja kertas nano karbon
Telaahan efektivitas dan kinerja dilakukan
dengan menerapkan analisis keragaman
berpola acak lengkap (RAL), yaitu dengan
membandingkan data analisis nutrisi wortel yang
dibungkus dengan kertas kontrol dan dengan
kertas yang diberi aditif berupa arang aktif. Pada
RAL yang diterapkan, masing-masing taraf atau
kombinasi perlakuan memiliki ulangan sebanyak
5 kali. Selanjutnya, jika pengaruh masing-masing
taraf tersebut nyata terhadap hasil uji nutrisi,
maka penelaahan dilanjutkan dengan uji BNJ
(Tukey).
Selanjutnya, sama halnya dengan pencermatan
kualitas kertas nano karbon, untuk memperoleh
indikasi lebih rinci yaitu macam bahan serat
mana (bambu tali atau bambu ampel) yang
paling berprospek, dan juga bagaimana peranan
arang aktif terhadap efektivitas kertas nano
karbon (bungkus), maka dilanjutkan telaahan
terhadap keseluruhan masing-masing uji nutrisi,
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menggunakan analisis diskriminan berikut
koefisien korelasi kanonik (Statistical Analysis
System, 1997; Morrison, 2003).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Arang Aktif
Arang aktif berperan sebagai bahan aditif
yang dicampurkan ke masing-masing pulp
bambu tali dan pulp bambu ampel pada proporsi
tertentu sebelum pulp tersebut dibentuk menjadi
lembaran kertas nano karbon. Sifat arang aktif
tersebut disajikan pada Tabel 1.
Proses aktivasi merupakan hal penting
untuk diperhatikan disamping bahan baku yang
digunakan dengan tujuan untuk memperbesar
pori yaitu dengan cara memecahkan ikatan
hidrokarbon atau mengoksidasi molekul- molekul
permukaan sehingga arang mengalami perubahan
sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas

permukaannya bertambah besar dan berpengaruh
terhadap daya adsorpsi (Ajayi & Olawale, 2009
dalam Jamilatun & Setyawan, 2014). Dilihat dari
Tabel 1, kadar air, zat terbang, karbon terikat dan
daya serap iod telah memenuhi persyaratan SNI.
Nilai daya serap iod arang aktif telah melampaui
SNI dan diperkirakan akan membantu performa
kertas nano karbon sebagai kertas bungkus dalam
mempertahankan kualitas makanan. Daya serap
ini akan membantu adsorpsi terhadap oksigen
dan uap air yang dapat mempengaruhi kualitas
bahan yang dibungkus.
Disamping karakteristik seperti pada Tabel
1, arang aktif juga diukur nilai kristalinitasnya
dengan menggunakan perangkat XRD dan
hasilnya disajikan pada Gambar 1. Komponen
selulosa yang berderajat polimerisasi rendah
memiliki gugus karbonil dan metil sebagai
penyusunnya serta lignin yang bersifat amorf,
yang merupakan penciri dari lignoselulosa
sebagai struktur kristalin kayu (Darmawan, Syafii,

Tabel 1. Sifat pengolahan dan sifat kimia arang aktif
Table 1. Processing and chemical properties of activated charcoal
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sifat
(Properties)
Rendemen arang (Charcoal yield, %)
Kadar air (Moisture content, %)
Kadar abu (Ash content, %)
Zat terbang (Volatille matter, %)
Karbon terikat (Fixed carbon, %)
Daya serap iod (Absorption of iodine, mg/g)

Nilai
(Value)
48
1,48
24,24
4,69
71,07
900,35

Syarat mutu arang aktif teknis
(Quality requirements of technical activated
charcoal )
(SNI 06-3730-1995)
Max. 15
Max. 10
Max. 25
Min. 65
Min. 750

Gambar 1. Pola difraksi arang aktif menggunakan X-ray diffractometer
Figure 1. Diffraction pattern of the activated charcoal using X-ray diffractometer
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Wistara, Maddu, & Pari, 2015). Menurut Kartika,
Ratnawulan, dan Gusnedi (2016) suatu bahan
memiliki derajat kristalinitas yang merupakan
perbandingan antara fasa kristal dengan fasa
amorf sehingga dapat memberikan gambaran
keteraturan struktur kristal, baik itu struktur yang
bersifat kristal, semi-kristal maupun amorf.
Derajat kristalinitas arang aktif limbah
campuran serbuk gergaji dalam penelitian ini
adalah sebesar 20,27%, nilai ini menunjukkan
proporsi daerah amorf dan daerah kristalin
dari arang aktif. Penelitian yang dilakukan
oleh Darmawan et al. (2015) yaitu serpih kayu
mangium (Acacia mangium Willd.) dikarbonisasi
pada suhu 200°C dan 300°C secara terpisah
selama 6 jam, hasil analisis XRD menunjukkan
perubahan pola difraksi prekursor setelah
diaktivasi. Pada karbon aktif dari arang-pirolisis
suhu 200°C memiliki kristalinitas lebih tinggi
(27,74%) daripada karbon aktif dari arang-hidro
pada suhu yang sama (26,19%), dengan kadar
karbon terikat lebih rendah dan zat menguap
lebih tinggi. Selanjutnya pada karbon aktif dari
arang-pirolisis suhu 300°C memiliki kristalinitas
lebih tinggi (25,90%) dibandingkan karbon aktif
dari arang-hidro pada suhu yang sama (23,74%),
dengan kadar karbon terikat lebih tinggi dan zat
menguap lebih rendah. Derajat kristalinitas arang
aktif limbah campuran serbuk gergaji dalam
penelitian ini (karbonisasi pada suhu 400−500°C
selama 4−5 jam) lebih rendah dibandingkan
arang aktif kayu mangium. Hasil ini sama
dengan penelitian Kartika et al. (2016) yaitu
derajat kristalinitas tertinggi terdapat pada suhu
karbonisasi 300°C, sedangkan derajat kristalinitas
terendah terdapat pada suhu karbonisasi 400°C.
Dengan melihat nilai kristalinitasnya, dapat
diidentifikasi bahwa daerah amorf arang aktif
lebih besar dibandingkan daerah kristalinnya.
Daerah amorf semakin banyak setelah aktivasi
dikarenakan panas dari uap air membuat adanya
penataan struktur karbon dan menyebabkan
ruang pori (amorf) semakin banyak.
B. Kualitas Kertas Nano Karbon
Berdasarkan analisis keragaman (Tabel 2)
dan uji BNJ (Tabel 3), kertas nano karbon yang
digunakan sebagai kertas bungkus asal serat
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bambu tali menunjukkan nilai sifat kekuatan
(ketahanan tarik, ketahanan sobek, ketahanan
retak, dan ketahanan lipat); dan daya serap air
(baik permukaan atas ataupun permukaan bawah)
yang lebih tinggi dibandingkan nilai-nilai untuk
kertas asal serat bambu ampel. Untuk kasus sifat
kekuatan tersebut, diduga terkait dengan serat
bambu tali yang memiliki dinding serat lebih
tipis; daya tenun dan koefisien fleksibilitas serat
lebih tinggi; dan bilangan Muhlstep, bilangan
Runkel, dan koefisien kekakuan serat lebih
rendah, dibandingkan nilai-nilai untuk bambu
ampel (Sulastiningsih et al., 2015). Hal tersebut
menyebabkan lebih intensifnya kontak antar serat
dan ikatan/anyaman serat selama pembentukan
kertas nano karbon sehingga berpengaruh
positif terhadap sifat kekuatan kertas tersebut
(Casey, 1980). Kemungkinan penyebab lain
adalah fibrilisasi serat pulp bambu tali yang lebih
intensif sebagaimana diindikasikan oleh lebih
rendahnya derajat kehalusan serat pulp tersebut
(Sulastiningsih et al., 2015). Fibrilisasi yang lebih
intensif memungkinkan lebih intensifnya kontak/
ikatan/anyaman antar serat selama pembentukan
kertas, termasuk jenis kertas bungkus. Lebih
rendahnya derajat kehalusan serat bambu tali
berindikasi lebih mudah digiling sehingga lebih
sedikit porsi kerusakan serat yang terjadi selama
pengerjaan mekanis (termasuk penggilingan),
dan akibatnya berperan positif terhadap sifat
kekuatan hasil kertas (Smook, 2002).
Penyerapan (penetrasi) air ke dalam kertas
nano karbon asal bambu tali lebih tinggi
dibanding bambu ampel. Hal ini diduga terkait
dengan lebih tingginya kadar pentosan bambu
tali tersebut dibanding bambu ampel dan lebih
rendahnya bilangan kappa pulp bambu tali dari
pada pulp bambu ampel (Sulastiningsih et al.,
2015). Kadar pentosan yang lebih tinggi berakibat
fibrilisasi serat pulp bambu tali lebih intensif.
Selanjutnya, bilangan kappa yang lebih rendah
berindikasi sisa kadar lignin (terutama) dan zat
ekstraktif pada pulp bambu tali lebih rendah
pula. Lignin bersifat kurang polar dibandingkan
selulosa dan hemiselulosa, dan fenomena ini
berakibat peningkatan polaritas pulp bambu tali.
Fibrilisasi yang lebih intensif dan peningkatan
polaritas mengakibatkan sifat higroskopis kertas
nano karbon asal bambu tali meningkat, dengan
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Tabel 2. Analisis keragaman terhadap sifat kekuatan kertas nano karbon untuk kertas
bungkus
Table 2. Analysis of variance on strength properties of the nano carbon wrapping paper
Sumber
Keragaman
(Sources of
variation)

db
(df)

Ketahanan
tarik
(Tensile
strength)
F-hitung
(F-calc.)

Ketahanan
sobek
(Tearing
strength)
F-hitung
(F-calc.)

Kekuatan kertas (Srength properties)
Penyerapan air
Ketahanan Ketahanan
(Water absorption)
retak
lipat
(Bursting
(Folding
Muka atas
Muka bawah
strength)
endurance)
(Top side)
(Bottom side)
F-hitung
F-hitung
F-hitung
F-hitung
(F-calc.)
(F-calc.)
(F-calc.)
(F-calc.)

Total
19
S
1
38,47**
14,46**
51,75**
25,14**
22,08**
51,71**
5,91*
23,03**
8,29**
7,97*
56,40**
A
1
2,01tn
Interaksi
(Interaction)
9,27**
S*A
1
13,35**
1,65*
2,07*
13,46**
2,48tn
Galat (Error)
16
Rata-rata
(Means)
1,8201
225,95
110,47
20,50
334,075
354,821
(g/m2)/60
Satuan
(g/m2)/60
menit (minutes) menit (minutes)
(Units)
kN/m
mN
kPa
df
KK, %
12,113
12,941
12,253
11,748
11,748
10,152
D 0,05
0,3989
52,909
21,949
4,571
71,014
65,183
Keterangan (Remarks): S = jenis serat bambu (Type of bamboo fibers); A = arang aktif (Activated charcoal); db = derajat bebas
(Degree of freedom); * = nyata pada taraf (Significant at level) 5%; ** = nyata pada taraf (Significant at level) 1%;
tn = tak nyata (Not significant); KK = koefisisien keragaman (Coeff. of variation), P = peluang (Probability);
D0,05 = nilai kritis uji beda nyata jujur (BNJ) Tukey pada taraf (Critical value of honestly significant difference
(HSD)/Tukey test at level) 5%

Tabel 3. Data sifat kekuatan kertas nano karbon, yang diikuti dengan hasil uji beda nyata
jujur (Tukey)
Table 3. Nano carbon paper strength properties, followed with results of HSD (Tukey) test
Penyerapan air
Kombinasi
Ketahanan Ketahanan Ketahanan Ketahanan
Nilai
(Water absorption)
perlakuan
tarik
sobek
retak
lipat
diskriminan
2
(g/m )/60 menit (minutes)
(Treatment
(Tensile
(Tearing
(Bursting
(Folding
(Discriminant
combinations)
strength)
strength)
strength)
endurance)
Muka atas
Muka bawah
value)
(T)
kN/m
mN
kPa
df
(Top side)
(Bottom side)
S A
T
Y1
G Y2 G Y3 G Y4
G
Y5
G
Y6
G
(Y-diskr)
1 1
1
2,510 A 297,4 A 118,5 B 45
A 352,4
B
369,1
B
568,043
2 1
2
0,990 C 122,7 B 73,4 C
3
C 266,2
C
302,3
C
122,059
1 0
3
2,290 A 346,0 A 146,0 A 29
B 429,6
A
456,4
A
499,213
2 0
4
1,490 B 137,7 B 104,0 B
5
C 288,1
BC
291,5
C
184,110
+/+
+
+
+
+
Koefisien
diskriminan
b1 =
b2 =
b3 =
b4 =
b5 =
b6 =
(Discriminant coeff.) +29,1581 +79,3246 +18,4971 +102,4512
-11,4917
-9,3511
(bi)
Keterangan (Remarks): G = mutu (Grade); S1 = bambu tali (Tali bamboo), S2 = bambu ampel (Ampel bamboo); A0 =
Kontrol (Control), A1 = + arang aktif (+ Activated charcoal); T = kombinasi perlakuan faktor S dan A (Treatment
combinations of S & A factors) ; Y diskr = nilai diskriminan (Discriminant values), bi = koefisien determinan
(Determinant coeff.), dan Yi = sifat kertas nano karbon ke-i yang sudah dibakukan menjadi nilai tanpa satuan,
dengan koef. korelasi kanonik nyata (Properties of nano carbon paper at i which each have been standardized into unitless
value, with significant canonic determination coeff.) R2=0,9885**
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demikian mengintensifkan sifat asosiasinya
terhadap air atau cairan polar lainnya (Casey,
1980; Haygreen & Bowyer, 1999).
Penggunaan arang aktif sebagai aditif
pada pembentukan kertas nano karbon tidak
berpengaruh nyata terhadap ketahanan tariknya,
akan tetapi menurunkan ketahanan sobek,
ketahanan retak, dan penyerapan air kertas
tersebut (baik muka atas ataupun muka bawah)
dan sebaliknya meningkatkan ketahanan lipat
(Tabel 2 dan 3). Diduga penggunaan arang aktif
mengganggu kontak/ikatan/anyaman antar serat
sehingga berpengaruh negatif terhadap kekuatan
sobek dan ketahanan retak (Stephenson, 1972;
Casey, 1980).
Selanjutnya, penggunaan arang aktif
berukuran nano diduga mengisi rongga antar
serat dan selanjutnya mengakibatkan sebagian
gugusan OH bebas dan polar lain pada selulosa (di
permukaan serat) tertutup oleh partikel tersebut
sehingga mengakibatkan sifat higroskopis
serat menurun. Meskipun arang aktif memiliki
kemampuan adsorpsi terhadap cairan (termasuk
air), sepertinya pada kertas nano karbon yang
ditambahkan arang aktif, total banyaknya air
yang teradsorpsi oleh arang aktif dan terikat oleh
gugusan OH bebas selulosa/hemiselulosa serat
masih lebih rendah dibandingkan banyaknya
air yang terikat oleh gugusan OH serat saja
pada kertas kontrol. Fenomena ini menjelaskan
lebih rendahnya penyerapan air oleh kertas
nano karbon yang melibatkan arang aktif atau
dengan perkataan lain keberadaan arang aktif
menurunkan sifat higroskopis kertas.
Secara keseluruhan penyerapan air oleh kertas
nano karbon pada permukaan atas (top side)
lebih rendah dibandingkan penyerapan pada
permukaan bawah (bottom/wire side) (Tabel 3).
Hal ini diduga ada kaitannya dengan fenomena
pembentukan lembaran kertas secara handsheet.
Pembentukan tersebut melibatkan gaya gravitasi
yang menyebabkan suspensi pulp-air mengalir
ke bawah. Pada saat aliran tersebut tertahan oleh
saringan pada alat handsheet wire, sebagian besar
serat-serat terakumulasi pada muka bawah kertas
(wire side) atau dengan perkataan lain kerapatan/
kekompakan serat lebih tinggi; sedangkan pada
muka atas (top side) lebih sedikit serat-serat
yang terakumulasi atau kerapatan/kekompakan
serat lebih rendah. Lebih tingginya kerapatan/
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kekompakan serat pada wire side tersebut
berakibat lebih banyak gugus OH (terutama dari
selulosa dan hemiselulosa) yang tersedia terutama
di permukaan serat. Akibatnya sifat higroskopis
kertas pada wire side lebih tinggi dibandingkan
pada top side (Smook, 2002).
Lebih tingginya ketahanan lipat lembaran
kertas nano karbon yang ditambahkan arang
aktif dibandingkan dengan kertas kontrol (Tabel
3) diduga arang aktif tersebut berperan sebagai
filler yang terakumulasi pada rongga-ronga antar
serat selama pembentukan kertas. Fenomena
tersebut mungkin berakibat pada pemakaian
energi untuk melipat-lipat kertas nano karbon
(sewaktu pengujian ketahanan lipat) menjadi kecil
karena sebagian energi tersebut terpakai juga
untuk melipat akumulasi arang, dan sisanya untuk
ikatan/anyaman serat. Akibatnya intensitas energi
sisa tersebut lebih rendah dibandingkan energi
keseluruhan (utuh) yang dipakai untuk melipatlipat kertas kontrol (tanpa arang) (Stephenson,
1972; Smook, 2002). Hal ini berakibat ketahanan
lipat kertas nano karbon yang ditambahkan arang
meningkat.
Secara umum, sifat kertas bungkus yang
dikehendaki konsumen adalah berkekuatan
tinggi, fleksibel (pliable), dan tahan terhadap
penetrasi cairan (termasuk air) tinggi pula. Dalam
hal ini yang lebih disukai adalah kertas dengan
ketahanan tarik, ketahanan sobek, ketahanan
retak, dan ketahanan lipat yang tinggi; dan daya
serap air rendah. Sifat tersebut diterapkan dalam
analisis diskriminan (Tabel 3), di mana diperoleh
persamaan diskriminanY-diskr = ∑ bi*Yi = +
29,16 Y1 (ketahanan tarik) + 79,32 Y2 (ketahanan
sobek) + 18,5 Y3 (ketahanan retak) + 102,45
Y4 (ketahanan lipat) -11,49 Y5 (penyerapan air
pada top side) -9,35 Y6 (penyerapan pada bottom/
wire side); di mana nilai Yi merupakan nilai sifat/
mutu kertas nano karbon (secara kuantitatif)
yang sudah dibakukan (standardized) menjadi nilai
tanpa satuan (Tabel 3).
Nilai mutu (Y-diskr) yang terbesar dari
persamaan tersebut mengindikasikan bahwa
kombinasi tertentu antara jenis bahan serat
(bambu tali atau bambu ampel) dengan/tanpa
penambahan arang aktif (Tabel 3) adalah paling
prospektif untuk pembuatan kertas nano karbon
sebagai kertas bungkus dengan mutu paling baik
(tinggi). Persamaan diskriminan tersebut (Y-diskr
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= ∑ bi*Yi) dianggap memadai (representative)
karena memiliki nilai koefisien korelasi kanonik
nyata (R = 0,9885**). Selanjutnya, berdasarkan
nilai mutlak koefisien persamaan tersebut (| bi |),
maka peranan masing-masing sifat kertas nano
karbon (Yi) ternyata tak sama satu sama lainya
terhadap nilai mutu kertas bungkus (Yidiskr)
yaitu berturut-turut: Y4 (ketahanan lipat) > Y2
(ketahanan sobek) > Y1 (ketahanan tarik) > Y3
(ketahanan retak) > Y5 (penyerapan air pada top
side) > Y6 (penyerapan air pada wire side) (Tabel
3).
Dari persamaan diskriminan tersebut diperoleh
indikasi serat pulp bambu tali dengan penambahan
arang aktif (Tabel 3) adalah paling berprospek
untuk pembuatan kertas nano karbon sebagai
kertas bungkus, karena nilai diskriminan produk
kertas tersebut paling tinggi (Y-diskr =568,04). Ini
mengisyaratkan bahwa aspek positif sifat dasar
dari bambu tali dan pengolahan pulpnya seperti
daya tenun dan kelemasan/fleksibilitas serat lebih
tinggi, kekakuan serat, bilangan Runkel, bilangan
Muhlstep lebih rendah, dinding serat lebih tipis,
dan pulpnya lebih mudah digiling, mendominir/
mengalahkan aspek negatif bambu tersebut
seperti kandungan abu/silika lebih tinggi, porsi
ekstraktif terlarut dalam air panas lebih tinggi,
serat lebih pendek, dan diameter serat, lumen,
dan pembuluh lebih kecil (Sulastiningsih et al.,
2015).
Persamaan diskriminan mengisyaratkan bahwa
pulp bambu ampel yang ditambahkan arang
aktif berprospek paling rendah untuk kertas
nano karbon sebagai kertas bungkus (Tabel 3),
karena nilai diskriminan produk kertasnya paling
rendah (Y-diskr = 122,06). Ini mengindikasikan
bahwa aspek negatif sifat dasar/pengolahan pulp
bambu ampel dan sifat pengolahan pulp bambu
tersebut seperti porsi ekstraktif yang larut dalam
alkohol-benzen, air dingin, dan NaOH 1% lebih
tinggi, daya tenun, dan kelemasan serat lebih
rendah, kekakuan serat, bilangan Runkel, bilangan
Muhlstep lebih tinggi, dinding serat lebih tebal,
dan pulpnya lebih sukar digiling mengalahkan
aspek positifnya antara lain kandungan abu/silika
rendah, serat lebih panjang, dan diameter serat,
lumen, dan pembuluh lebih besar (Sulastiningsih
et al., 2015).

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa
performa produk kertas nano karbon dari pulp
bambu tali (tanpa ditambahkan arang aktif)
menduduki urutan kedua (Y-diskr = 499,21),
sedangkan performa kertas dari bambu ampel
(juga tanpa arang) pada urutan ketiga (Y-diskr =
184,11). Nilai diskriminan produk kertas nano
karbon yang ditambahkan arang aktif (Y-diskr
= 122,05-568,04) cenderung lebih tinggi dari
pada nilai diskriminan produk tanpa arang aktif
(Y-diskr = 184,11-499,21). Ini mengisyaratkan
bahwa penggunaan arang aktif berperan positif
terhadap sifat/mutu produk kertas. Ini berindikasi
pula aspek positif arang aktif yang berperan
menurunkan penyerapan air dan meningkatkan
ketahanan lipat mengalahkan aspek negatif arang
tersebut seperti menurunkan nilai ketahanan
tarik, kekuatan sobek, dan ketahanan retak (Tabel
3).
C. Kinerja Kertas Nano Karbon
1. Penurunan berat bahan pangan yang
dibungkus
Kinerja kertas nano karbon berupa
penambahan arang aktif ditelaah dengan
pendekatan data penurunan berat wortel yang
dibungkus. Penelaahan dengan analisis keragaman
(Tabel 4) menunjukkan bahwa macam serat
bambu untuk pembuatan kertas nano karbon
sebagai kertas bungkus dan penggunaan arang
aktif berpengaruh nyata terhadap penurunan
berat bahan. Penelaahan lanjutan dengan uji BNJ
(Tabel 5) mengindikasikan bahwa penurunan
berat bahan menggunakan kertas bungkus yang
terbuat dari serat bambu tali cenderung lebih
tinggi dibandingkan dari serat bambu ampel. Ini
mengisyaratkan bahwa sifat higroskopis kertas
bungkus asal bambu tali lebih tinggi dari pada
asal bambu ampel. Hal ini memperkuat indikasi
sebelumnya berikut fenomena kemungkinan
penyebabnya yaitu penyerapan (penetrasi) air
pada kertas bungkus dari bambu tali lebih tinggi
dibandingkan dari bambu ampel, terutama bagian
bottom/wire side kertas tersebut (Tabel 3). Seperti
diketahui bagian wire side kertas bungkus adalah
yang berkontak langsung pada penggunaannya
untuk pembungkusan wortel.
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Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa
perbedaan jenis bahan baku serat pulp (ampel dan
tali) berpengaruh nyata pada taraf 5% terhadap
penurunan berat bahan pangan yang dibungkus.
Penambahan arang aktif juga berpengaruh
nyata pada penurunan berat bahan pangan pada
taraf 1%. Jika melihat analisis interaksi antara
jenis bahan baku pulp dan penambahan aditif,
terlihat tidak ada interaksi dan tidak berpengaruh
nyata terhadap penurunan berat bahan pangan.
Begitu pula analisis interaksi antara penambahan
arang aktif terhadap jenis bahan pangan yang
dibungkus. Untuk melihat lebih jauh pengaruh
penambahan arang aktif dan bahan baku pulp
kertas dilakukan uji BNJ seperti pada Tabel 5.

Uji BNJ mengindikasikan (Tabel 5) bahwa
penurunan berat bahan yang dibungkus dengan
kertas yang melibatkan penggunaan arang aktif
lebih rendah dibandingkan dengan kertas kontrol.
Ini mengisyaratkan pula bahwa melibatkan arang
aktif pada kertas bungkus cenderung menurunkan
sifat higroskopis kertas tersebut (Tabel 3). Hal
ini memperkuat indikasi sebelumnya (berikut
kemungkinan penyebabnya) yaitu penyerapan
air kertas nano karbon yang ditambahkan arang
aktif dari bambu tali lebih rendah dibandingkan
dengan kertas kontrol (Tabel 3).
Kertas bungkus yang dikehendaki konsumen
dalam kaitan ini adalah diantaranya dapat menjaga
tingkat kesegaran (kebasahan) bahan yang

Tabel 4. Analisis keragaman terhadap penurunan berat bahan pangan
Table 4. Analysis of variance on food weight loss
Sumber
Keragaman
(Sources of variation)

Db
(df)

Total
47
S
1
A
1
Interaksi (Interaction)
S*A
1
Galat (Error)
40
Rata-rata (Means)
Satuan (Units)
KK, %
D 0,05
Keterangan (Remarks): Sama seperti Tabel 2 (Similar to those in Table 2)

F-hitung
(F-calc.)

Penurunan berat
(Weight loss)
P

4,63
7,38

*
**

3,27

tn

-23,35
%
16,22
18,93

Tabel 5. Uji BNJ penurunan berat wortel yang dibungkus kertas nano karbon
Table 5. HSD Test of carrots weight loss wrapped with nano carbon paper
Kombinasi perlakuan
(Treatment combinations)
(T)
S
A
T
Y
Wortel yang dibungkus (Wrapped carrots)
1
0
1
-22,97
2
0
2
-24,21
1
1
3
-23,57
2
1
4
-22,65
Wortel tidak dibungkus (kontrol) (Unwrapped carrots)
-

-

1

-

Penurunan berat (Weight loss, %)
G

Sk

AB
B
B
AB

3,5
3
3
3,5

(-28,16) - (-72,77) (selang)
-50,47 (rata-rata)

Keterangan (Remarks): Y = penurunan berat (Weight loss); G = mutu/grade; Sk = skor (Score); G = mutu (Grade); S1 = bambu tali (Tali
bamboo), S2 = bambu ampel (Ampel bamboo); A0 = Kontrol (Control), A1 = + arang aktif (+ Activated charcoal); T = kombinasi
perlakuan faktor S dan A (Treatment combinations of S & A factors)
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dibungkusnya selama jangka waktu tertentu, atau
kertas bungkus tersebut bisa berfungsi sebagai
pelindung efektif agar tingkat penurunan berat
bahan seminimal mungkin. Atas dasar itu untuk
bahan pangan yang dibungkus berupa wortel,
berdasarkan uji BNJ (Tabel 5), penurunan berat
wortel yang paling rendah (minimal) adalah
dengan menggunakan kertas nano karbon asal
serat pulp bambu ampel (ditambahkan arang)
atau serat pulp bambu tali (tidak ditambahkan
arang). Atas dasar ini, terindikasi bahwa peran
serat bambu ampel lebih efektif dibandingkan
serat bambu tali. Fenomena ini memperkuat
indikasi sebelumnya yaitu kertas nano karbon
asal serat pulp bambu ampel kurang higroskopis
dibandingkan asal serat pulp bambu tali
(Tabel 3).
Meski kertas nano karbon asal bambu
ampel lebih efektif menjaga kesegaran bahan
yang dibungkus dibandingkan asal bambu tali,
terdapat kekurangannya yaitu sifat kekuatannya
lebih rendah. Untuk memperbaiki hal tersebut,
salah satunya adalah dengan meningkatkan
gramatur kertas nano karbon asal bambu
ampel dari 60 gram/m2 menjadi 120 gram/m2
(maksimum), di mana nilai maksimum tersebut
sudah merupakan ketentuan untuk kertas
bungkus. Cara lain memperbaikinya adalah
dengan menambahkan bahan aditif yang
berfungsi sebagai bahan perekat antar serat
pulp/kertas seperti pati, dekstrin, dan gum
(Casey, 1980; Smook, 2002).
Secara umum, penggunaan kertas nano
karbon baik asal bambu tali ataupun bambu
ampel (dengan atau tanpa penambahan arang
aktif) dapat memperkecil penurunan berat bahan
yang dibungkus dibandingkan penurunan berat
bahan tanpa dibungkus, selama jangka waktu
yang sama. Hal ini diindikasikan bahwa wortel
yang dibungkus dengan kertas dari bambu (baik
asal jenis tali atau ampel, dengan atau tanpa arang)
menunjukkan variasi nilai yaitu (-22,653%)–
(24,215%). Ternyata nilai tersebut masih jauh
lebih rendah dibandingkan nilai penurunan
berat wortel kontrol (tidak dibungkus sama
sekali) yaitu (-28,164%)–(-72,767%) atau dengan
rata-rata -50,466% (Tabel 5).

2. Pencermatan nutrisi bahan pangan wortel
yang dibungkus
Menurut USDA Food Composition Database
(2017), nutrisi kandungan wortel adalah sebagai
berikut: kalium (320 mg), kalsium (33 mg),
natrium (69 mg), vitamin A (835 µg), vitamin E
(0,66 mg), vitamin C (5,9 mg), dan beta karotene
(8285 µg).
a. Kandungan mineral
Mineral (logam) dibagi menjadi dua golongan,
yaitu mineral logam esensial dan non-esensial.
Logam esensial diperlukan dalam proses fisiologis,
sehingga logam golongan ini merupakan unsur
nutrisi penting yang jika kekurangan dapat
menyebabkan kelainan proses fisiologis atau
disebut penyakit defisiensi mineral. Mineral ini
biasanya terikat dengan protein, termasuk enzim
untuk proses metabolisme tubuh, yaitu kalsium
(Ca), fosforus (P), kalium (K), natrium (Na),
klorin (Cl), sulfur (S), magnesium (Mg), besi (Fe),
tembaga (Cu), seng (Zn), mangan (Mn), kobalt
(Co), iodin (I), dan selenium (Se) (Arifin, 2008).
1). Kalium
Berdasarkan analisis keragaman (Tabel 6),
perbedaan kombinasi perlakuan berpengaruh
nyata terhadap kadar kalium. Penelaahan lebih
lanjut dengan uji BNJ (Tabel 7) mengindikasikan
bahwa kadar kalium (K) wortel yang tidak
dibungkus lebih tinggi dibandingkan pada wortel
segar. Diduga wortel yang tanpa pembungkusan
mengalami dehidrasi yang lebih intensif, sehingga
kadar unsur K meningkat. Kadar unsur K pada
wortel yang dibungkus dengan kertas asal bambu
tali sedikit lebih rendah dari pada asal bambu
ampel. Ini diduga ada kaitannya dengan kertas
nano karbon asal bambu ampel yang sifatnya
kurang higroskopis dibandingkan asal bambu
tali (Tabel 3). Akibatnya lebih banyak air yang
teradsorpsi oleh kertas asal bambu tali dan lebih
sedikit air teradsorpsi oleh kertas asal bambu
ampel, dan diduga kuat air tersebut dalam
bentuk cair (bukan uap) sehingga ikut membawa
unsur/ion K yang terlarut memasuki struktur
kertas tersebut. Dengan demikian lebih sedikit
kadar K tersisa dalam wortel yang dibungkus
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dengan kertas asal bambu tali, dan sebaliknya
untuk asal bambu ampel. Lebih lanjut kadar K
pada wortel yang dibungkus kertas nano karbon
dengan melibatkan penggunaan arang aktif lebih
rendah dibandingkan dengan yang tanpa arang.
Ini berindikasi bahwa intensitas dehidrasi air
(bentuk cair atau uap) pada wortel lebih rendah
pada kertas nano karbon dengan melibatkan
arang aktif. Ini memperkuat indikasi sebelumnya
bahwa penggunaan arang aktif mengurangi sifat
higroskopis kertas nano karbon (Tabel 3).
Secara keseluruhan, kadar unsur K pada
wortel baik yang dibungkus atau tidak dibungkus
masih memenuhi USDA Food Composition
Database (2017) kecuali untuk wortel segar.
Unsur K pada wortel yang dibungkus lebih
tinggi dibandingkan dengan kadar K pada
wortel segar, akan tetapi masih lebih rendah
dibandingkan dengan kadar K pada wortel yang
tidak dibungkus (Tabel 7). Ini berindikasi bahwa
pembungkusan tidak dapat mencegah dehidrasi
(uap air), akan tetapi pembungkusan tersebut
dapat mengurangi dehidrasi yang berlebihan
(intensif). Kadar unsur K yang tinggi hingga
batas tertentu pada wortel untuk tubuh manusia
dikehendaki, karena unsur K secara fisiologis
diperlukan untuk menjaga keseimbangan asambasa, keseimbangan banyaknya air tubuh, dan

juga fungsi sel-sel syaraf. Kondisi kekurangan
unsur K dapat mengakibatkan kelemahan otot
dan akhirnya menyebabkan kematian (Ege, 1994;
Starr & Taggart, 1999).
2). Kalsium
Perbedaan kombinasi perlakuan berpengaruh
nyata terhadap kadar kalsium (Ca) pada wortel
(Tabel 6). Telaahan uji BNJ mengindikasikan
bahwa kadar Ca pada wortel segar paling rendah,
sedangkan kadar Ca pada wortel baik dengan
pembungkusan atau tidak dibungkus lebih tinggi.
Ini mengisyaratkan bahwa pada wortel baik
yang dibungkus atau tidak dibungkus, terjadi
proses dehidrasi (bentuk uap air) sehingga
kadar Ca meningkat. Lebih lanjut, tidak terdapat
perbedaan nyata antara kadar Ca pada wortel baik
dibungkus dengan kertas asal serat pulp bambu
tali ataupun asal pulp bambu ampel, dan juga baik
menggunakan bahan aditif arang aktif ataupun
tanpa aditif (kontrol), Ini mengisyaratkan bahwa
perbedaan pola dehidrasi yang terjadi pada wortel
baik dibungkus (asal serat bambu yang berbeda,
dan dengan atau tanpa arang) ataupun tanpa
pembungkusan tak banyak mempengaruhi kadar
Ca pada wortel. Secara keseluruhan, kadar unsur
Ca pada wortel baik yang dibungkus atau tidak
dibungkus dan wortel segar masih memenuhi
USDA Food Composition Database (2017).

Tabel 6. Analisis keragaman terhadap sifat nutrisi bahan pangan wortel
Table 6. Analysis of variance on nutritional properties of carrots
Sumber
Keragaman
(Sources of variation)

Total
T
Galat (Error)
Rata-rata (Means)
Satuan (Units)
KK,%
D 0,05

Db
(df)

29
5
24
-

Kadar
kalium
(Kalium’s
level)
F-hitung
(F-calc.)

Kadar kalsium
(Calsium’s level)
F-hitung
(F-calc.)

Sifat nutrisi
Kadar
natrium
Kadar Vitamin C Kadar β-karoten
(Natrium’s
(Vitamin C’s level (β-carotene’s level)
level)
F-hitung
F-hitung
F-hitung
(F-calc.)
(F-calc.)
(F-calc.)

31,56**

12,09**

38,52**

352,67
mg/100 g
6,80
46,91

67,50
mg/100 g
7,12
9,40

67,73
mg/100 g
7.38
9,35

32,18**

11,84**

0,76
mg/kg
7,95
0,12

77,77
mg/kg
6,85
10,41

Keterangan (Remarks): T = perlakuan (Treatments); * = nyata pada taraf (Significant at level) 5%; ** = nyata pada taraf (Significant at level)
1%; tn = tak nyata (Not significant); KK = koefisisien keragaman (Coeff. of variation), P = peluang (Probability); D0,05 = nilai
kritis uji beda nyata jujur (BNJ) Tukey pada taraf (Critical value of honestly significant difference (HSD) / Tukey test at level) 5%
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Kadar Ca pada bahan pangan (termasuk
wortel) dikehendaki tinggi hingga batas
tertentu untuk tubuh manusia. Kekurangan
unsur Ca dapat mengakibatkan terhambatnya
pertumbuhan badan dan organ tubuh lainnya,
karena Ca diperlukan untuk pertumbuhan tulang
dan gigi. Akan tetapi keberadaan unsur Ca
dengan kadar terlalu tinggi dalam tubuh manusia
juga tidak dikehendaki, karena dapat memicu
penggumpalan darah sehingga menyebabkan
tekanan darah tinggi.
3). Natrium
Perbedaan kombinasi perlakuan berpengaruh
nyata pula terhadap kadar natrium (Na) pada
wortel (Tabel 6). Kadar Na pada wortel tanpa
pembungkusan terindikasi paling rendah,
sedangkan kadar tertinggi pada wortel segar
(Tabel 7). Penjelasan yang mungkin adalah unsur
Na dalam tanaman (termasuk wortel) umumnya
terikat dalam bentuk garam (NaCl). NaCl bersifat
mudah larut dalam air; dan sepertinya sewaktu
wortel segar dibiarkan beberapa waktu tertentu,
akibat perbedaan tekanan uap air antara bagian
dalam wortel dan bagian permukaan wortel
terjadi gerakan sebagian molekul air ke arah luar
permukaan wortel (dripping) yang didominasi
gerakan ke arah bawah dalam tubuh wortel akibat
tambahan pengaruh gravitasi dan selanjutnya
membasahi bagian dasar di mana wortel berada
(ditempatkan). Gerakan tersebut membawa
mineral yang terlarut antara lain unsur Na dalam
bentuk NaCl (Meyer, Anderson, & Bohning,
1960). Akibatnya kandungan unsur Na dalam
wortel yang tidak dibungkus menurun drastis.
Kadar Na pada wortel yang dibungkus kertas
lebih rendah dibandingkan pada wortel segar,
akan tetapi keseluruhannya lebih tinggi dari
pada wortel yang tanpa dibungkus (Tabel 7).
Perlakuan pembungkusan berperan mengurangi
efek dripping yang terjadi pada wortel yang tidak
dibungkus, di mana sebagian air pada wortel
tersebut mengalami adsorpsi oleh arang aktif dan
gugusan OH (atau polar lain) pada permukaan
selulosa (serat kertas). Air yang teradsorpsi
tersebut diduga dalam bentuk cair sehingga ikut
membawa garam NaCl yang terlarut di dalam air
tersebut, sehingga menurunkan kadar unsur Na
pada wortel dengan pembungkusan. Kadar Na
pada wortel yang dibungkus dengan kertas asal

bambu tali sedikit lebih tinggi dibandingkan asal
bambu ampel. Diduga ini terkait dengan kertas
asal bambu tali yang higroskopis dari pada asal
bambu ampel (Tabel 3). Hal ini berakibat lebih
banyak air (dalam bentuk uap air) yang teradsorpsi
oleh kertas nano karbon asal bambu tali, tanpa
membawa garam NaCl.
Lebih lanjut, kadar Na pada wortel yang
dibungkus kertas dengan melibatkan arang
aktif lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol.
Diduga ada kaitannya dengan penggunaan arang
aktif yang mengurangi sifat higroskopis kertas
(Tabel 3). Akibatnya lebih banyak air (bentuk
cair dengan membawa unsur Na) pada wortel
yang teradsorpsi oleh kertas kontrol (tanpa
arang) dibandingkan dengan kertas nano karbon
(dengan arang). Dengan demikian kadar sisa
unsur Na pada kertas nano karbon masih lebih
tinggi (Tabel 7). Secara keseluruhan, hanya kadar
unsur Na pada wortel yang dibungkus oleh kertas
nano karbon bambu tali dan wortel segar yang
masih memenuhi USDA Food Composition
Database (2017).
Kadar Na pada bahan pangan dikehendaki
tinggi hingga batas tertentu oleh tubuh manusia.
Unsur Na pada tubuh diperlukan untuk menjaga
keseimbangan asam-basa dan fungsi jaringan
syaraf. Kekurangan Na dapat mengakibatkan
penurunan nafsu makan dan keram otot. Akan
tetapi kelebihan Na juga tidak dikehendaki,
karena dapat memicu tekanan darah tinggi.
b. Vitamin
1). Vitamin A, vitamin E dan vitamin C
Data kadar vitamin A dan E pada bahan
pangan wortel hasil pembungkusan dengan 4
macam kertas berikut penggunaan aditif arang
aktif menunjukkan nilai di bawah (<) 0,50 IU/100
g untuk vitamin A dan (<) 0,01 IU/100 g untuk
vitamin E (Tabel 7). Dengan demikian tidak dapat
ditelaah bagaimana peranan perbedaan macam
kertas nano karbon dari serat bambu untuk
kertas bungkus, peranan wortel segar dan tanpa
dibungkus, dan juga peranan arang aktif dan
tanpa arang terhadap vitamin A dan E tersebut
(Tabel 6).
Perbedaan kombinasi perlakuan tidak
berpengaruh nyata terhadap vitamin C pada
wortel, kecuali perlakuan dalam bentuk
penggunaan kertas nano karbon asal bambu tali
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D

249

b1=+22,67174

+

69,2

A

422

B

b2=+9,93944

+

53,0

mg/100 g
Y2
G
67,3
A
70,7
A
70,4
A
74,4
A

mg/100 g
Y1
G
377
AB
324
C
357
BC
387
AB
A

Kadar kalsium
(Calsium’s level)
(Ca)

Kadar kalium
(Kalium’s level)
(K)

A

D

b3=+9,01940

+

78,2

40,5

mg/100 g
Y3
G
62,6
C
74,7
AB
64,9
C
67,5
BC

Kadar natrium
(Natrium’s level)
(Na)

+
b5= -

<0,50

<0,50

-

IU/100 g
Y5
G
<0,50
<0,50
<0,50
<0,50
-

Kadar vitamin
A
Vitamin A’s level)

b6= -

+

<0,01

<0,01

-

Kadar
vitamin E
Vitamin E’s
level)
IU/100 g
Y6
G
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
-

B

B

b7=+1,58506

+

<0,70

<0,70

Kadar
vitamin C
(Vitamin C’s
level)
mg/kg
Y7
G
<0,70
B
1,08
A
<0,70
B
<0,70
B

E

D

b8=+0,27380

+

33,0

42,6

mg/kg
Y8
G
123,0
A
74,6
C
96,6
B
96,4
B

Kadar β-karoten
(β-carotene’s level)

220,754

279,578

(Y-diskr)
296,400
280,068
287,055
304,417

Nilai
Diskriminan
(Discriminant
value)

Keterangan (Remarks): G = mutu (Grade); S1 = bambu tali (Tali bamboo), S2 = bambu ampel (Ampel bamboo); A0 = Kontrol (Control), A1 = + arang aktif (+ Activated charcoal); T =
kombinasi perlakuan faktor S dan A (Treatment combinations of S & A factors) ; Y diskr = nilai diskriminan (Discriminant values), bi = koefisien determinan (Determinant coeff.),
dan Yi = sifat kertas nano karbon ke-i yang sudah dibakukan menjadi nilai tanpa satuan, dengan koef. korelasi kanonik nyata (Properties of nano carbon paper at i which each
have been standardized into unitless value, with significant canonic determination coeff.) R2=0,9885**

S
A
T
1
0
1
1
1
2
2
0
3
2
1
4
Wortel yang
dibungkus (Wrapped
carrots)
Wortel tidak
dibungkus (kontrol)
(Unwrapped carrots
(control))
+/Koefisien
diskriminan
(Discriminant coeff.)
(bi)

Kombinasi
Perlakuan
(Treatment
combinations)

Tabel 7. Data nutrisi bahan pangan wortel, yang diikuti dengan hasil uji beda nyata jujur (BNJ)
Table 7. Data of carrot nutrition followed byHSD (Tukey) test result
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dengan penggunaan arang, di mana kadar vitamin
C tersebut paling tinggi (Tabel 6 dan 7). Diduga
ini ada kaitannya dengan kertas asal bambu tali
yang lebih higroskopis (Tabel 3), akibatnya wortel
yang dibungkus mengalami banyak dehidrasi
(uap air), sehingga kadar vitamin C pada wortel
tersebut meningkat (paling tinggi).
2). β-karoten
Perbedaan kombinasi perlakuan mengakibatkan
pengaruh nyata terhadap kadar β-karoten pada
wortel (Tabel 6). Kadar β-karoten terendah
terdapat pada wortel segar (Tabel 7). Kadar
β-karoten pada wortel yang tidak dibungkus
sedikit lebih tinggi, diduga kuat ini terjadi akibat
proses dehidrasi. β-karoten bersifat tidak larut air,
sehingga proses dehidrasi (baik bentuk air atau uap
air) diindikasikan kuat tidak akan mempengaruhi
atau merubah banyaknya β-karoten pada wortel
tersebut. Secara keseluruhan, kadar β-karoten
pada wortel yang dibungkus kertas lebih tinggi
dibandingkan pada wortel segar dan wortel tanpa
pembungkusan (Tabel 7). Inipun terjadi akibat
proses dehidrasi air, di mana air (bentuk cair
ataupun uap air) diadsorpsi oleh gugus OH pada
selulosa kertas dan arang aktif, sehingga terjadi
peningkatan kadar β-karoten tersebut.
Lebih lanjut, kadar β-karoten pada wortel baik
yang dibungkus kertas asal bambu tali ataupun
asal bambu ampel tidak berbeda nyata (Tabel
7). Akan tetapi, kadar β-karoten yang dibungkus
kertas nano karbon (menggunakan arang)
sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang
dibungkus kertas kontrol (tanpa arang). Diduga
ada kaitannya dengan penggunaan arang yang
mengakibatkan penurunan sifat higroskopis
kertas (Tabel 3). Higroskopisitas tersebut menarik
lebih banyak air dari wortel (bentuk uap) yang
dibungkus kertas kontrol, sehingga meningkatkan
kadar β-karoten pada kertas tersebut, dan keadaan
sebaliknya untuk kertas nano karbon.
Senyawa β-karoten disebut juga pro vitamin
A, karena dalam tubuh manusia akan disintesa
menjadi vitamin A. Kadar β-karoten pada
bahan pangan dikehendaki tinggi oleh tubuh
manusia hingga batas tertentu. β-karoten
berperan sebagai menjaga fungsi jaringan mata
dan menjaga kesegaran jaringan epitel (kulit).
Kekurangan β-karoten dapat menyebabkan
gangguan penglihatan dan akhirnya kebutaan.

β-karoten bersifat tidak larut air (tetapi larut
dalam minyak), sehingga dalam jumlah berlebih
dapat membahayakan tubuh manusia, seperti
rasa pusing, mual, dan kerusakan jaringan liver
(Starr & Taggart, 1999).
c. Telaahan nutrisi wortel secara menyeluruh
Secara umum, mutu nutrisi wortel sebagai bahan
pangan yang dikehendaki manusia dalam kaitan
ini adalah berkadar mineral (K, Ca, Na) tinggi;
berkadar vitamin (A, E, C, β-karoten) tinggi. Atas
dasar itu diterapkan analisis diskriminan (Tabel
7), yang selanjutnya menghasilkan persamaan
diskriminan Y-diskr = ∑ bi*Yi = + 22,672 Y1
(kadar K) + 9,939 Y2 (kadar Ca) + 9,019 Y3
(kadar Na) + 1,585 Y7 (vitamin C) + 0,274 Y8
(beta-karoten), di mana nilai Yi merupakan nilai
mutu nutrisi wortel (secara kuantitatif) yang
sudah dibakukan (standardized) menjadi nilai
tanpa satuan.
Nilai mutu (Y-diskr) yang terbesar dari
persamaan tersebut mengindikasikan bahwa
produk kertas hasil kombinasi tertentu antara
jenis bahan serat (bambu tali atau bambu ampel)
dengan/tanpa melibatkan arang aktif adalah
paling prospektif untuk pembungkusan bahan
pangan (wortel), karena dianggap dapat menjaga
mutu nutrisi wortel secara maksimal. Sebaliknya,
nilai Y-diskr terendah mengindikasikan produk
kertas hasil kombinasi tertentu lainnya yang
paling-tidak-prospektif untuk pembungkusan
wortel dengan hasil paling rendah (buruk) karena
tidak/kurang dapat menjaga mutu nutrisi wortel.
Selanjutnya, nilai Y-diskr yang terletak antara
nilai Y-diskr tertinggi dan nilai Y-diskr terendah
menunjukkan keprospektifan produk kertas hasil
kombinasi tertentu jenis macam bahan serat
bambu dengan/tanpa arang yang bisa menempati
urutan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya
tergantung dari besarnya nilai Y-diskr tersebut.
Persamaan diskriminan tersebut (Y-diskr = ∑
bi*Yi) dianggap memadai (representative) karena
memiliki nilai koefisien korelasi kanonik nyata
(R = 0,9885**). Selanjutnya, berdasarkan
nilai mutlak koefisien persamaan tersebut
( | bi | ), maka peranan masing-masing aspek
nutrisi terhadap mutu wortel (Yi-diskr) ternyata
tak sama satu sama lainya yaitu berturut-turut:
b1 (kadar K) > b2 (kadar Ca) > b3 (kadar Na)
> b7 (kadar vitamin C) > b8 (kadar β-karoten)
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(Tabel 7).
Dari persamaan diskriminan tersebut
diperoleh indikasi bahwa produk kertas asal serat
pulp bambu ampel dengan melibatkan arang
aktif (Tabel 7) adalah paling berprospek untuk
pembungkusan wortel, karena nilai diskriminan
produk kertas tersebut paling tinggi (Y-diskr =
304,417). Ini mengisyaratkan bahwa aspek positif
sifat dasar bambu ampel dan pengolahan pulpnya
berikut aspek positif arang aktif mendominir/
mengalahkan aspek negatif bambu dan arang
tersebut (Sulastiningsih et al., 2015).
Persamaan diskriminan mengisyaratkan pula
bahwa produk kertas asal pulp bambu tali (dengan
melibatkan arang) berprospek paling rendah untuk
pembungkusan wortel (Tabel 7), karena nilai
diskriminan produk kertasnya paling rendah pula
(Y-diskr = 280,068). Ini mengindikasikan bahwa
aspek negatif sifat dasar/pengolahan pulp bambu

tali dan sifat pengolahan pulp bambu tersebut
berikut aspek negatif arang mengalahkan aspek
positif bambu/arang tersebut (Sulastiningsih et
al., 2015).
Diisyaratkan pula bahwa performa produk
kertas asal serat pulp bambu tali tanpa melibatkan
arang aktif menduduki urutan/ranking kedua
(Y-diskr = 296,400), sedangkan performa kertas
asal serat bambu ampel (juga tanpa arang) pada
urutan ketiga (Y-diskr = 287,055) (Tabel 7).
Lebih lanjut, nilai diskriminan produk kertas
yang melibatkan arang aktif (Y-diskr = 280,068304,417) cenderung lebih tinggi dari pada nilai
diskriminan produk tanpa arang aktif (Y-diskr
= 287,055-296,400). Ini mengisyaratkan bahwa
penggunaan arang aktif berperan positif menjaga
mutu nutrisi wortel tersebut. Ini berindikasi pada
aspek positif arang yang berperan menurunkan
penyerapan air dan meningkatkan ketahanan lipat

(1)

(2)

( 3)

( 4)

Gambar 3. Penampakan visual kertas yang dibuat dengan bahan baku bambu tali dan
ampel murni serta kertas dengan penambahan arang aktif
Figure 3. Visual appearance of paper made pure tali and ampel bamboo raw materials and
paper with of activated charcoal addition
Keterangan (Remarks):
1. Tali Kontrol (Kertas dari jenis bambu tali tanpa arang aktif/Paper made from tali bambu without activated
charcoal)
2. Tali arang (Kertas dari jenis bambu tali dengan arang aktif/Paper made from tali bamboo with activated
charcoal)
3. Ampel Kontrol (Kertas dari jenis bambu ampel tanpa arang aktif/Paper made from ampel bamboo without
activated chardoal)
4. Ampel arang (Kertas dari jenis bambu ampel dengan arang aktif/Paper made from ampel bamboo with activated
charcoal
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mengalahkan aspek negatif arang tersebut seperti
menurunkan nilai ketahanan tarik, kekuatan
sobek, dan ketahanan retak (Tabel 3).
Secara umum produk kertas asal bambu ampel
lebih berprospek dibandingkan asal serat bambu
tali untuk pembungkusan bahan pangan wortel.
Ini berindikasi bahwa aspek positif serat bambu
ampel lebih kuat dari pada aspek positif serat
bambu tali.
Selanjutnya nilai diskriminan keseluruhan
produk kertas untuk pembungkusan wortel
(Y-diskr = 280,068-304,417) yang lebih tinggi
dibandingkan nilai diskriminan wortel tanpa
pembungkusan (Y-diskr = 279,578) dan nilai
untuk wortel segar (Y-diskr = 220,754) (Tabel
7) mengisyaratkan perlunya menggunakan kertas
hasil percobaan untuk pembungkusan wortel
karena terindikasi dapat menjaga dan bahkan
meningkatkan mutu nutrisinya.

D. Penampakan Visual
Untuk menambah informasi kinerja
penambahan aditif berupa arang aktif terhadap
kertas sebagai pembungkus bahan pangan,
penampakan secara visual diamati pada wortel
yang dibungkus. Hasil pengamatan seperti pada
Gambar 3 dan 4.
Pada Gambar 3 diatas terlihat bahwa sekilas
tidak terjadi perbedaan yang nyata antara warna
kertas yang dibuat dari bambu tali maupun ampel
tanpa penambahan arang aktif (kertas berwana
kecoklatan) namun ketika ditambahkan dengan
arang aktif maka kertas yang terbentuk akan
berwarna lebih gelap yaitu seperti warna hijau
lumut.
Berdasarkan Gambar 4 tampak bahwa kertas
nano karbon bambu tali diduga lebih baik
dalam mempertahankan kualitas buah wortel

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

Gambar 4. Penampakan visual wortel yang dibungkus kertas nano karbon
Figure 4. Visual appearance of the carrots wrapped with nano carbon paper
Keterangan (Remarks):
1. Tali Kontrol (Wortel yang dibungkus kertas dari jenis bambu tali tanpa arang aktif/ Carrots wrapped with
paper made from tali bamboo without activated charcoal)
2. Tali arang (Wortel yang dibungkus kertas dari jenis bambu tali dengan arang aktif/ Carrots wrapped with
paper made from tali bamboo with activated charcoal)
3. Ampel Kontrol (Wortel yang dibungkus kertas dari jenis bambu tali tanpa arang aktif/ Carrots wrapped with
paper made from ampel bamboo without activated charcoal)
4. Ampel arang (Wortel yang dibungkus kertas dari jenis bambu ampel dengan karbon aktif/ Carrots wrapped
with paper made from ampel bamboo with activated charcoal)
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dibandingkan dengan bambu ampel dilihat
dari porsi pembusukan dan kekerasan daging
buahnya. Hal ini mendukung data Tabel 3 dimana
penyerapan air pada muka atas dan bawah kertas
aktif bambu tali lebih tinggi dibandingkan dengan
bambu ampel. Untuk kontrol dilihat dari tekstur
dan kekerasan daging buahnya maka kertas
kontrol untuk bambu tali dan bambu ampel lebih
rendah dibandingkan dengan yang diberi arang
aktif.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pencermatan sifat kekuatan
kertas nano karbon secara serentak, bahan serat
untuk kertas nano karbon yang paling berprospek
sebagai kertas bungkus adalah serat pulp bambu
tali, dikombinasikan dengan penggunaan arang
aktif sedangkan prospek terendah atau paling
tidak-berprospek adalah serat bambu ampel
(dengan kombinasi arang). Penambahan arang
aktif yang dicampur dengan pulp (bambu tali
ataupun bambu ampel) cenderung menurunkan
sifat kekuatan kertas nano karbon, namun mampu
menurunkan daya serap (penetrasi) air.
Kertas nano karbon yang paling efektif untuk
melindungi bahan pangan wortel adalah asal serat
bambu ampel dikombinasikan dengan arang aktif,
karena menunjukkan penurunan berat bahan dan
menjaga kesegaran bahan yang dibungkus yang
paling kecil dan urutan kedua adalah kertas nano
karbon asal bambu tali (juga dikombinasikan
dengan arang). Akan tetapi seperti sudah
disebutkan sebelumnya, sifat kekuatan kertas
nano karbon asal bambu ampel di bawah sifat
asal bambu tali. Untuk memperbaiki kekurangan
(kelemahan tersebut), disarankan gramatur
kertas nano karbon yang berasal pulp bambu
ampel ditingkatkan maksimal dua kali lipat atau
ditambahkan bahan aditif yang berfungsi sebagai
perekat antar serat pulp (kertas).
Secara keseluruhan, penurunan berat bahan
pangan menggunakan kertas nano karbon hasil
percobaan lebih kecil dibandingkan penurunan
berat bahan tanpa pembungkus, dan penggunaan
arang terindikasi berpengaruh positif terhadap
mutu nutrisi wortel, dan secara umum, produk
kertas nano karbon asal bambu ampel sebagai
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pembungkus bahan pangan wortel, lebih
berprospek sebagai pelindung daripada kertas
nano karbon asal bambu tali.
B. Saran
Pengamatan terhadap laju pembusukan serta
pengurangan berat wortel harus dilakukan setiap
hari sehingga dapat diketahui kapan tepatnya
pembusukan dan pengurangan berat yang
signifikan mulai terjadi, serta analisis mikroba
terhadap dekomposisi kertas dan makanan dapat
dilakukan pada penelitian berikutnya.
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ABSTRACT
Bamboo and gewang midrib are two materials developed as wood substitute in the shape form of lamina products.
However, the disadvantage of bamboo and gewang is susceptible to destroying organisms. This paper analyzes the
effectiveness of petung bamboo and gewang midrib treatment to improve its durability against destroying organisms.
This research investigated the durability of petung bamboo and gewang midrib againts subterranean termites, dry
wood termites, wood rotting fungi and dry wood post powder beetles. Treatments were conducted by applying boron and
CCB (copper-chrome-boron) using cold immersion and modified Boucherie methods. Durability was tested according to
Indonesian Standard SNI 01-7207-2006, while retention and penetration were calculated based on weight, volume,
and solution concentrations. The results showed that boron was effective to improve the durability of petung bamboo
againts subterranean termites, dry wood termites, and wood rotting fungi, while its resistance againts dry wood post
powder beetles, boron and CCB were equally effective. Boron was more effective to improve durability to wood rotting
fungi and dry wood post powder beetles in gewang midrib, while both preservatives were similarly effective against
subterranean termites and dry wood termites. It is noticably that CCB treatment changed the wood natural color.
Modified Boucherie method provides high retention but low penetration level compare to immersion method.
Keywords: Boron, CCB, immersion, modified Boucherie, preservation
ABSTRAK
Bambu dan pelepah gewang merupakan dua jenis bahan yang mulai dikembangkan sebagai
pengganti kayu dalam bentuk produk lamina. Namun, salah satu kelemahan dari bambu dan gewang
adalah mudah terserang organisme perusak. Tulisan ini menganalisis efektivitas pengawetan bambu
petung dan pelepah gewang untuk meningkatkan ketahanannya terhadap organisme perusak. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan keawetan melalui pengujian ketahanan terhadap
rayap tanah, rayap kayu kering, jamur pelapuk, dan kumbang bubuk kayu kering, serta mengetahui
indikator keterawetannya melalui perhitungan dan pengamatan retensi dan penetrasi. Bahan pengawet
yang digunakan adalah boron dan CCB (copper-chrome-boron) dengan metode rendaman dingin dan
Boucherie yang dimodifikasi. Pengujian keawetan mengacu pada SNI 01-7207-2006, sementara
pengujian retensi dan penetrasi menggunakan rumus perbandingan berat dan volume contoh serta
konsentrasi pengawet. Hasil pengujian menunjukkan bahwa boron efektif pada bambu petung untuk
meningkatkan ketahanan terhadap rayap tanah, rayap kayu kering, serta jamur pelapuk, sedangkan
untuk ketahanan terhadap kumbang bubuk kayu kering, efektivitas boron dan CCB hampir setara.
doi : 10.20886/jphh.2018.36.2.159-170
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Untuk pelepah gewang, boron lebih efektif meningkatkan ketahanan terhadap jamur pelapuk dan
kumbang bubuk kayu kering, sedangkan untuk rayap tanah dan rayap kayu kering, kedua bahan
pengawet memiliki efektivitas setara. Dalam penggunaan CCB yang perlu diperhatikan adalah adanya
perubahan warna alami yang terjadi setelah pengawetan. Pengawetan dengan metode Boucherie
yang dimodifikasi menghasilkan retensi yang tinggi, namun penetrasi lebih rendah jika dibandingkan
dengan metode perendaman.
Kata kunci: Boron, CCB, modifikasi Boucherie, pengawetan, perendaman
I. PENDAHULUAN
Bambu dan pelepah gewang merupakan dua
jenis bahan terbarukan yang mulai dikembangkan
menjadi bahan baku pengganti kayu dalam
bentuk produk bambu lamina dan panel gewang
laminasi (Muliawan, 2014; Budiana & Pranata,
2013; Sulastiningsih & Santoso, 2012). Salah satu
kelemahan bahan tersebut adalah keawetannya
rendah, sehingga rentan terserang organisme
perusak (Aini, Morisco, & Anita, 2009).
Ketahanan bambu petung (Dendrocalamus asper
Bakcer ex K. Heyne) termasuk kelas IV atau tidak
tahan terhadap rayap tanah (Jasni, Damayanti, &
Pari, 2017). Salah satu cara untuk meningkatkan
keawetan alami adalah dengan melakukan
pengawetan menggunakan bahan pengawet yang
bersifat racun terhadap organisme perusak seperti
rayap, jamur, atau kumbang bubuk (Abdurrohim,
1996; Krisdianto, Sudika, Wahyudi, & Muslich,
2015).
Bahan pengawet yang diizinkan untuk
digunakan di antaranya boron dan CCB (copperchrome-boron). Boron merupakan campuran
boraks dengan asam borat. Boraks (Na2B4O7)
dan asam borat (H3BO3) dipilih sebagai
bahan pengawet kayu karena toksisitas rendah
(Yamauchi, Sakai, Watanabe, Kubo, & Matsue,
2007). CCB atau dalam bahasa Indonesia
adalah Tembaga-Khromium-Boron, merupakan
campuran antara tembaga sulfat (CuSO4.5H2O),
natrium dichromat (Na2Cr2O7-2H2O), serta asam
borat (H3BO3) dengan perbandingan komposisi
masing-masing 35% : 40% : 25% (Barly, Lelana,
& Ismanto, 2010). Metode pengawetan yang
dapat digunakan diantaranya rendaman dingin
(Suhaendah & Siarudin, 2014) dan metode
Boucherie yang dimodifikasi (Muslich & Rulliaty,
2014). Modifikasi metode Boucherie dapat
dilakukan dengan memanfaatkan kapilaritas
bambu atau dengan proses vakum tekan.
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Keefektifan metode pengawetan dapat
diketahui dari tingkat keawetan dan keterawetan
dari bahan yang diawetkan seperti nilai retensi,
penetrasi, dan keawetan terhadap organisme
perusak. Untuk mengetahui hal tersebut maka
dilakukan pengujian terhadap bambu dan pelepah
gewang yang telah diawetkan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk melihat tingkat keawetan
dan keterawetan bambu dan pelepah gewang
sebelum dan setelah pengawetan dengan variasi
bahan pengawet boron dan CCB dengan metode
rendaman dan Bouncherie yang dimodifikasi.
Kebaruan dari penelitian ini adalah kajian mengenai
keawetan dan keterawetan pelepah gewang
yang belum banyak dilakukan sebelumnya serta
analisis yang dilakukan untuk melihat bahan dan
metode pengawetan yang tepat digunakan dalam
kaitannya dengan pembuatan produk pengganti
kayu berbahan bambu dan gewang untuk interior
ataupun ekterior bangunan. Hasil penelitian ini
dapat dijadikan dasar dalam pengembangan
produk pengganti kayu selanjutnya.
II. BAHAN DAN METODE
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di dua tempat yaitu di
laboratorium bahan bangunan Balai Litbang
Perumahan Wilayah II Denpasar untuk
penyiapan dan perlakuan terhadap contoh uji,
serta di Laboratorium Teknologi Peningkatan
Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas
Kehutanan Institut Pertanian Bogor untuk
pengujian keawetan dan keterawetan.
B. Bahan dan Metode
Bahan baku yang digunakan yaitu bambu
petung dengan ketebalan >10 mm serta
pelepah gewang dengan ukuran penampang
5–11 cm dan panjang antara 2,5–3 meter.

Efektivitas Pengawetan Bambu Petung dan Gewang Menggunakan Boron dan CCB Secara Rendaman Dingin dan Boucherie yang Dimodifikasi
(Made Widiadnyana Wardiha, Rudi Setiadji Agustiningtyas, & I Wayan Avend Mahawan Sumawa)

Bahan baku disiapkan untuk pengujian dengan
pengulangan sebanyak tiga kali. Bambu petung
diperoleh dari Kabupaten Tabanan, Provinsi
Bali, sedangkan pelepah gewang diperoleh dari
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Untuk pengawetan dengan metode
perendaman dingin, bahan dan alat yang
digunakan yaitu: wadah berupa tong untuk
perendaman dengan dimensi tinggi 90
cm dan diameter 80 cm dan bilah bambu
petung dengan panjang 90 cm, lebar 5 cm,
dan tebal 1 cm. Pelepah gewang dibelah
dua bagian dan dipipihkan dengan panjang
90 cm, lebar pangkal rata-rata 8 cm, lebar
ujung rata-rata 4 cm, dan ketebalan rata-rata
1 cm. Untuk pengawetan dengan metode
Boucherie yang dimodifikasi, bahan dan alat
yang digunakan adalah alat Boucherie yang
dimodifikasi menggunakan prinsip tekanan
untuk memasukkan bahan pengawet ke dalam
material seperti terlihat pada Gambar 1, serta
bambu berbentuk buluh dengan diameter 14
cm, panjang 2 meter, dan ketebalan rata-rata
1,5 cm.
Bahan pengawet yang digunakan adalah
boron 3% (campuran boraks dan asam borat)
dan CCB. Bahan pengawet tersebut sebelum
digunakan diencerkan terlebih dahulu dengan
menambahkan air hingga konsentrasi 5%.
Pengawetan dengan metode perendaman
dingin dilakukan pada tong perendaman.
Sampel pengujian dimasukkan ke dalam tong
dan direndam bahan pengawet setinggi ± 10

cm dari tumpukan sampel teratas selama kurang
lebih tiga hari. Pemberat diletakkan di bagian
atas sampel agar bahan bisa terendam dengan
baik. Bambu dan pelepah gewang diawetkan
dengan dua variasi bahan pengawet yaitu boron
dan CCB. Setelah tiga hari, sampel bambu
dan gewang diangkat dan ditimbang untuk
pengukuran retensi. Setelah itu bahan dikeringudarakan untuk mencapai kadar air 12% untuk
dilakukan pengujian penetrasi dan keawetan.
Pengukuran kadar air dilakukan dengan alat
ukur kadar air digital.
Pengawetan dengan metode Boucherie yang
dimodifikasi dilakukan dengan tangki bertekanan
dimana bahan pengawet dimasukkan ke dalam
tabung yang diberi tekanan menggunakan
kompresor. Bambu yang diawetkan dipasang
pada nozzle dan pengawetan dilakukan dalam
tekanan sebesar 2 bar (0,2 MPa atau setara 2 kg/
cm2). Pemberian tekanan dilakukan sampai bahan
pengawet menembus bambu dan kemudian
tekanan diteruskan hingga 30 menit setelahnya.
Data yang dikumpulkan berupa berat awal,
berat akhir, dimensi sampel yang diuji, serta
konsentrasi bahan pengawet dan lama waktu
pengawetan. Setelah pengawetan dilakukan,
bahan bambu dan gewang diuji tingkat keawetan
dan keterawetannya di laboratorium. Tingkat
keawetan dilihat dari kehilangan berat pada saat
diumpankan kepada organisme perusak yaitu
rayap tanah, rayap kayu kering, jamur pelapuk dan
kumbang bubuk. Pengujian keawetan dilakukan
di laboratorium pengeringan dan pengawetan
kayu, bagian teknologi peningkatan mutu kayu,

Tabung
bertekanan
Tabung bertekanan
(pressure tank)
(Pressure tank)
Nozzle
pengawetan bambu
Nozzleuntuk
untuk
(Nozzle
for
bamboo
preservation)
pengawetan bambu

(Nozzle for bamboo
preservation)

Gambar 1. Alat Boucherie yang sudah dimodifikasi
Figure 1. Modified Boucherie instrument
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Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan,
Institut Pertanian Bogor berdasarkan SNI 017207-2006 tentang uji ketahanan kayu dan
produk kayu terhadap organisme perusak kayu.
Pengujian keawetan dilakukan dengan terlebih
dahulu menyiapkan sampel dari bahan bambu
dan pelepah gewang dengan ukuran 5 cm x 5
cm x 35 cm dengan pengulangan sebanyak tiga
kali.
Tingkat keterawetan dilihat dari nilai
retensi dan penetrasi. Nilai retensi, dihitung
menggunakan rumus:
R=

B1 − B0
× K ........................................... (1)
V

Sumber: Hakim, Hartono, dan Zalukhu (2012)
Keterangan (Remarks) :
R = Retensi bahan pengawet (kg/m3); B1 = Berat
contoh uji setelah pengawetan (kg); B0 = Berat contoh uji
sebelum pengawetan (kg); V = Volume contoh uji (m3);
K = Konsentrasi larutan bahan pengawet yang
digunakan (%)

Nilai penetrasi dihitung dengan mengukur
kedalaman penembusan bahan pengawet ke dalam
bahan yang diawetkan. Metode ini dilakukan
pada semua bahan uji untuk dua macam bahan
pengawet, dan metode pengawetan.
C. Analisis Data
Data yang diperoleh dan diolah kemudian
dibandingkan satu sama lain, serta dilakukan
perbandingan dengan hasil penelitian serupa
yang sudah pernah dilakukan. Analisis juga
dilihat berdasarkan tabel peningkatan keawetan
bahan sebelum dan sesudah diawetkan. Tingkat

kepercayaan terhadap data dan grafik dapat dilihat
dari standar deviasi dari masing-masing data.
Untuk mengetahui efektivitas metode pengawetan
dan bahan pengawet yang digunakan, dilakukan
perbandingan antara kedua metode dan kedua
jenis bahan pengawet dengan melihat nilai retensi,
kehilangan berat untuk empat jenis organisme
perusak, serta aspek lain seperti perubahan
warna dan limbah pengawet. Berdasarkan analisis
tersebut, dapat disimpulkan efektivitas bahan
pengawet dan metode pengawetan yang telah
dilakukan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keawetan dan Keterawetan Bambu
Petung dan Pelepah Gewang
Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis
yang dilakukan, diperoleh data retensi untuk
buluh bambu petung, bilah bambu petung, dan
pelepah gewang seperti terlihat pada Tabel 1.
Dari data pada Tabel 1 dapat dianalisis
beberapa hal yaitu, retensi buluh bambu petung
dengan metode Boucherie yang dimodifikasi lebih
rendah daripada retensi bambu petung dengan
metode perendaman dingin. Metode Boucherie
yang dimodifikasi seharusnya lebih efektif karena
memanfaatkan pembuluh kapiler bambu dalam
arah longitudinal (Muslich & Rulliaty, 2014;
Susanti, 2001). Menurut Muslich dan Rulliaty
(2014), nilai retensi pada bambu petung dengan
bahan pengawet CCB dan metode Boucherie
adalah 13,62 kg/m3 untuk bagian pangkal dan
9,12 kg/m3 untuk bagian ujung. Nilai retensi dari
hasil penelitian ini cukup jauh dari penelitian

Tabel 1. Nilai retensi (kg/m3) bambu dan pelepah gewang yang diawetkan dengan
pengawet boron dan CCB menggunakan metode rendaman dan Boucherie yang
dimodifikasi
Table 1. Retention values (kg/m3) of bamboo and gewang midrib treated with boron and CCB
using immersion and modified Boucherie method
Metode pengawetan
(Preservation methods)
Rendaman (Immersion)
Boucherie modifikasi
(Modified Boucherie)
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Buluh bambu petung
(Reeds of petung bamboo)
CCB
Boron
(Copper-chrome(Boron)
boron)
3,75

4,81

Bilah bambu petung
(Blades of petung bamboo)
CCB
Boron (Boron) (Copper-chromeboron)
11,26
8,67

Pelepah gewang
(Gewang midrib)
CCB
Boron
(Copper-chrome(Boron)
boron)
8,73
7,56
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sebelumnya. Ada beberapa hal yang kemungkinan
menjadi penyebab rendahnya nilai retensi:
1. Proses penebangan dan pengawetan
dilakukan pada musim kemarau. Menurut
Irawaty (2000), hasil terbaik dari metode
Boucherie bisa dicapai selama musim hujan
atau setelah musim hujan dan kegagalan bisa
terjadi selama musim kemarau;
2. Bambu yang ditebang merupakan bambu yang
cukup dewasa dengan usia sekitar 5 tahun
karena syarat untuk digunakan sebagai bahan
bambu laminasi adalah bambu tersebut harus
cukup tua. Namun, dalam hal pengawetan
dengan Boucherie, akan lebih efektif apabila
dilakukan pada bambu muda atau segar
dengan kadar air yang tinggi (Damayanti,
Agustiningtyas, & Kuswara, 2017).
Standar SNI 03-5010.1-1999 menyatakan
bahwa syarat retensi untuk penggunaan di bawah
atap adalah 8 kg/m3 dan penggunaan di luar atap
adalah 11 kg/m3 (Priadi & Pratiwi, 2014), maka
dari hasil di atas, bahan yang bisa digunakan untuk
di luar atap adalah bilah bambu petung yang
diawetkan dengan boron menggunakan metode
perendaman. Untuk penggunaan di bawah
atap yaitu bilah bambu petung yang diawetkan
menggunakan CCB dengan metode perendaman
serta pelepah gewang yang diawetkan dengan
perendaman menggunakan boron ataupun CCB.

Nilai retensi bahan pengawet yang masuk ke
bahan pelepah gewang lebih rendah daripada
bahan bambu petung. Hal ini kemungkinan
disebabkan karena perbedaan kandungan lignin
serta kepadatan bambu dan pelepah gewang.
Kandungan lignin pada serat bambu berkisar
antara 25–30% (Fatriasari & Hermiati, 2008),
sedangkan kandungan lignin pada serat pelepah
gewang yaitu 14,97% (Achmad, 2016), dimana
kandungan lignin cenderung mengikat bahan
pengawet seperti unsur tembaga dan krom
(Febrianto, Gumilang, Carolina, & Yoresta,
2014). Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi
oleh kepadatan gewang yang kisarannya 0,5 g/
cm3 (Budiana & Pranata, 2013), sedangkan
kepadatan bambu petung kisarannya 0,86 g/cm3
(Haris, 2008). Kepadatan bambu petung yang
lebih tinggi menyebabkan jumlah sel serat lebih
banyak dengan kemungkinan jumlah lignin yang
mengikat bahan pengawet juga lebih banyak.
Retensi bahan pengawet CCB pada bilah
bambu petung dengan metode perendaman yaitu
sekitar 8,67 kg/m3, tidak jauh berbeda dengan
hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan
metode Boucherie yang berkisar antara 9,12–
13,62 kg/m3 dari ujung sampai ke pangkal bambu
(Muslich & Rulliaty, 2014). Dalam hal ini berarti
pengawetan dengan metode perendaman cukup
efektif jika dilihat dari nilai retensinya.

Tabel 2. Penetrasi boron dan CCB pada bambu petung dan pelepah gewang menggunakan
metode pengawetan rendaman dan Boucherie yang dimodifikasi
Table 2. Boron and CCB penetration of bamboo petung and gewang midrib by immersion and
modified Boucherie preservation methods

Penetrasi
(Penetration, mm)

Ulangan
(Repetition) 1
Ulangan
(Repetition) 2
Ulangan
(Repetition) 3
Rata-rata
(Average)
Stdev (Standard
deviation)

Bilah bambu
Bilah bambu
Pelepah
Pelepah
Buluh bambu Buluh bambu petung (Blades
petung (Blades
gewang
gewang
petung (Reeds
petung (Reeds
of petung
of petung
(Gewang
(Gewang
of petung
of petung
bamboo),
bamboo), CCB- midrib), boron- midrib), CCBbamboo), boron- bamboo), CCBboronrendam (Boron rendam (Boron rendam (Boron
boucherie
boucherie
rendam (Boron
immersion)
immersion)
immersion)
immersion)
9,96

8,59

3,86

3,73

5,44

4,99

10

9,09

3,8

3,93

6,19

5,45

9,93

9,46

3,85

3,65

5,88

4,82

9,96

9,05

3,84

3,77

5,84

5,09

0,04

0,44

0,03

0,14

0,38

0,33
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Selain nilai retensi, nilai penetrasi dapat juga
menjadi pertimbangan untuk melihat efektivitas
pengawetan yang dilakukan. Berdasarkan data
penetrasi pada Tabel 2 dapat dianalisis bahwa
nilai penetrasi yang baik berdasarkan SNI 017205-2006 tentang uji bahan pengawet kayu pada
kayu dan produk kayu adalah minimal 10 mm.
Berdasarkan ketentuan tersebut, hanya satu bahan
uji yang memenuhi persyaratan tetapi secara
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penetrasi
pada buluh bambu petung dengan menggunakan
metode Boucherie yang dimodifikasi memiliki
nilai penetrasi paling baik.
Berdasarkan kelas keterawetan kayu yang telah
ditetapkan oleh Barly dan Martawijaya (2000),
persentase penetrasi buluh bambu termasuk
kelas keterawetan I atau mudah (permeable),
sedangkan bilah bambu termasuk kelas III atau
sukar (resistant), dan pelepah gewang termasuk
kelas II atau sedang (moderately resistant).
Pengawetan dengan menggunakan boron,
baik dengan metode Boucherie yang dimodifikasi
maupun dengan perendaman dingin, sama-sama
menghasilkan nilai penetrasi yang lebih tinggi
dibandingkan CCB. Hal ini menunjukkan bahwa
bahan pengawet boron lebih mudah masuk
ke dalam bahan bambu petung dan gewang
dibandingkan dengan CCB.
Selain keterawetan yang dilihat dari nilai
retensi dan penetrasi, keefektivitasan pengawetan
paling utama dilihat dari ketahanannya terhadap
serangan organisme perusak. Ketahanan terhadap
organisme perusak dapat dilihat dari nilai
kehilangan berat dari bahan yang diumpankan
kepada organisme perusak tersebut yang dapat
digolongkan ke dalam klasifikasi ketahanan
berdasarkan SNI 01.7202-2006. Data hasil
pengujian keawetan bambu dan gewang terdapat
pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3, perlakuan pengawetan
menggunakan boron maupun CCB sangat
signifikan berpengaruh terhadap ketahanan
bambu petung dan pelepah gewang baik dalam
bentuk bilah maupun buluh, baik dengan cara
direndam maupun diawetkan dengan metode
Boucherie yang dimodifikasi. Hal ini dapat
dilihat dari kenaikan yang signifikan dari tingkat
keawetan bahan yang diuji, yaitu dari kelas IV
(tidak tahan) untuk rayap tanah, rayap kayu
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kering, dan kumbang bubuk, serta kelas III
(agak tahan) untuk jamur pelapuk, menjadi kelas
I (sangat tahan) untuk rayap tanah dan kelas II
(tahan) untuk rayap kayu kering, jamur pelapuk,
dan kumbang bubuk.
Jika dilihat dari nilai retensi, retensi
pengawetan dengan metode Boucherie yang
dimodifikasi lebih rendah daripada metode
rendaman, tetapi menghasilkan tingkat keawetan
yang hampir sama. Hal ini kemungkinan karena
jumlah bahan pengawet yang masuk pada
seluruh sampel uji sudah melampaui batas
minimum yang dibutuhkan untuk meningkatkan
keawetan.
Berdasarkan Tabel 3, jika hanya dibandingkan
persentase kehilangan berat berdasarkan
variasi material (bahan pengawet) dan metode
pengawetan, efektivitas metode Boucherie dan
perendaman tidak jauh berbeda untuk ketahanan
terhadap rayap tanah serta kumbang bubuk kayu
kering. Metode Boucherie lebih efektif pada
pengawetan bambu dengan bahan pengawet
boron untuk meningkatkan ketahanan terhadap
rayap kayu kering, sedangkan metode perendaman
lebih efektif untuk meningkatkan ketahanan
terhadap jamur pelapuk baik menggunakan
bahan pengawet boron ataupun CCB.
Selanjutnya,
perbandingan
efektivitas
pengawet boron dan CCB untuk bilah bambu
petung, metode pengawetan perendaman lebih
efektif menggunakan pengawet boron untuk
meningkatkan ketahanan terhadap rayap tanah
dan jamur pelapuk. Bahan pengawet boron
juga efektif untuk menahan serangan rayap
kayu kering pada buluh bambu dengan metode
Boucherie yang dimodifikasi, sementara untuk
bahan pelepah gewang, boron lebih efektif untuk
menahan serangan jamur pelapuk dan kumbang
bubuk kayu kering.
B. Efektivitas Pengawetan antara Boron dan
CCB
Selain tingkat keawetan, yang perlu diperhatikan
dalam memilih bahan pengawet boron atau CCB
adalah perubahan warna yang terjadi pada bahan
serta karakteristik pengawet yang berpengaruh
pada tingkat terserapnya pengawet ke dalam
bahan.

Buluh Bambu petungBoron-Boucherie
(Reeds of Bamboo PetungBoron-Boucherie)
Buluh Bambu petungCCB-boucherie
(Reeds of Petung BambooCCB-Boucherie)
Bilah Bambu petungboron-rendam
(Blades of Petung
Bamboo-Boron-immersion)
Bilah Bambu petungCCB-rendam
(Blades of Petung
Bamboo-CCB- immersion)

4,16 ± 0,23 0,97 ± 0,35

3,24 ± 0,30 0,80 ± 0,10

3,09 ± 0,31 0,99 ± 0,20

2,72 ± 0,71 0,85 ± 0,03

3,32 ± 0,15

3,13 ± 0,17

3,22 ± 0,06

2,82 ± 0,23

12,38 ± 1,43 12,38 ± 1,59 2,43 ± 0,37

Kumbang
Bubuk
(Dry wood
powder
beetles)

Bilah Bambu petung
tanpa pengawetan
(Untreated blades of
Petung Bamboo)

Rayap Kayu
Kering
(Dry wood
termites)

12,38 ± 1,43 12,52 ± 1,03 2,36 ± 0,48

Rayap Tanah
(Sub-terranean
termites)

Buluh Bambu petung
tanpa pengawetan
(Untreated reeds of
Petung Bamboo)

Benda Uji
(Samples)

3,04 ± 0,07

3,80 ± 0,18

2,07 ± 0,38

2,34 ± 0,44

6,35 ± 0,59

7,36 ± 0,90

100 ± 0,00

96,44 ± 3,15

99,77 ± 0,39

97,78 ± 2,77

10,7 ± 4,30

8,89 ± 1,68

100 ± 0,00

100 ± 0,00

100 ± 0,00

97,33 ± 4,62

8,67 ± 3,06

10,67 ± 3,06

Rayap Kayu
Kering
(Dry wood
termites)

Mortalitas (Mortality, %)

Jamur
Rayap Tanah
Pelapuk
(Sub-terranean
(Wood rotting
termites)
fungi)

Rata-rata Kehilangan Berat (Loss weight average, %)

Kelas I (1st
class) (sangat
tahan–very
resistant)
Kelas I (1st
class) (sangat
tahan–very
resistant)
Kelas I (1st
class) (sangat
tahan–very
resistant)
Kelas I (1st
class) (sangat
tahan–very
resistant)

Kelas IV (4th
class) (tidak
tahan–not
resistant)

Kelas IV (4th
class) (tidak
tahan–not
resistant)

Rayap Tanah
(Sub-terranean
termites)

Kumbang
Bubuk
(Dry wood
powder beetles)

Kelas III
(3rd class)
(agak tahan–
moderately
resistant)
Kelas III
(3rd class)
(agak tahan–
moderately
resistant)

Jamur
Pelapuk
(Wood rotting
fungi)

Kelas II (2nd Kelas II (2nd Kelas II (2nd
class) (tahan class) (tahan - class) (tahan - resistant)
resistant)
resistant)

Kelas II (2nd Kelas II (2nd Kelas II (2nd
class) (tahan class) (tahan - class) (tahan - resistant)
resistant)
resistant)

Kelas II (2nd Kelas II (2nd Kelas II (2nd
class) (tahan class) (tahan - class) (tahan - resistant)
resistant)
resistant)

Kelas II (2nd Kelas II (2nd Kelas II (2nd
class) (tahan class) (tahan - class) (tahan - resistant)
resistant)
resistant)

Kelas IV (4th Kelas IV (4th
class) (tidak
class) (tidak
tahan–not
tahan–not
resistant)
resistant)

Kelas IV (4th Kelas IV (4th
class) (tidak
class) (tidak
tahan–not
tahan–not
resistant)
resistant)

Rayap Kayu
Kering
(Dry wood
termites)

Tingkat Ketahanan terhadap Organisme Perusak (Durability
class againts to destructive organisms)

Tabel 3. Ketahanan bambu petung dan gewang terhadap organisme perusak sebelum dan sesudah diawetkan
Table 3. The durability of bamboo petung and gewang against organisms before and after preservative tretment
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Pelepah gewang
dengan pengawetan
boron metode
perendaman
(Preserved gewang midrib
with boron and immersion
method)
Pelepah gewang
dengan pengawetan
CCB metode
perendaman
(Prserved gewang midrib
with CCB and immersion
method)

Pepelah gewang tanpa
pengawetan
(Untreated gewang
midrib)

Benda Uji
(Samples)

Kumbang
Bubuk
(Dry wood
powder
beetles)

3,66 ± 0,48 1,21 ± 0,25

2,55 ± 0,46 0,81 ± 0,11

3,09 ± 0,15

15,25 ± 0,97 2,41 ± 0,58

Rayap Kayu
Kering
(Dry wood
termites)

3,15 ± 0,25

9,1 ± 2,26

Rayap Tanah
(Sub-terranean
termites)

3,05 ± 0,16

3,79 ± 0,25

7,72 ± 1,15

100 ± 0,00

100 ± 0,00

11,74 ± 3,10

100 ± 000

100 ± 0,00

10,67 ± 5,03

Rayap Kayu
Kering
(Dry wood
termites)

Mortalitas (Mortality, %)

Jamur
Rayap Tanah
Pelapuk
(Sub-terranean
(Wood rotting
termites)
fungi)

Rata-rata Kehilangan Berat (Loss weight average, %)
Kumbang
Bubuk
(Dry wood
powder beetles)

Kelas II (2nd Kelas II (2nd Kelas II (2nd
class) (tahan class) (tahan - class) (tahan - resistant)
resistant)
resistant)

Kelas I (1st
class) (sangat
tahan–very
resistant)

Kelas III
(3rd class)
(agak tahan–
moderately
resistant)

Jamur
Pelapuk
(Wood rotting
fungi)

Kelas II (2nd Kelas II (2nd Kelas II (2nd
class) (tahan class) (tahan - class) (tahan - resistant)
resistant)
resistant)

Kelas IV (4th Kelas IV (4th
class) (tidak
class) (tidak
tahan–not
tahan–not
resistant)
resistant)

Rayap Kayu
Kering
(Dry wood
termites)

Kelas I (1st
class) (sangat
tahan–very
resistant)

Kelas IV (4th
class) (tidak
tahan–not
resistant)

Rayap Tanah
(Sub-terranean
termites)

Tingkat Ketahanan terhadap Organisme Perusak (Durability
class againts to destructive organisms)

Tabel 3. Ketahanan Bambu Petung dan Gewang terhadap Organisme Perusak Sebelum dan Sesudah Diawetkan (Lanjutan)
Table 3. The durability of bamboo petung and gewang against destructive organisms before and after preservative treatment(continue)
Penelitian Hasil Hutan Vol. 36 No. 2, Juli 2018: 159-170

Efektivitas Pengawetan Bambu Petung dan Gewang Menggunakan Boron dan CCB Secara Rendaman Dingin dan Boucherie yang Dimodifikasi
(Made Widiadnyana Wardiha, Rudi Setiadji Agustiningtyas, & I Wayan Avend Mahawan Sumawa)

Dari segi perubahan warna, Gambar 2
memperlihatkan foto warna bambu dan gewang
sebelum dan sesudah diawetkan dengan boron,
sedangkan Gambar 3 memperlihatkan warna
bambu dan pelepah gewang sebelum dan
sesudah diawetkan dengan CCB. Dari Gambar 2
terlihat bahwa bambu dan pelepah gewang yang
diawetkan dengan boron tidak ada perubahan dari
warna aslinya, sedangkan pada Gambar 3 terlihat
perubahan warna setelah diawetkan dengan CCB
dimana bambu dan pelepah gewang berubah
menjadi hijau kekuningan. Warna kekuningan
tersebut diakibatkan oleh adanya unsur tembaga
pada pengawet CCB. Berdasarkan kondisi
tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila akan
mengawetkan bahan tapi tidak menginginkan
adanya perubahan warna maka lebih baik
menggunakan pengawet boron daripada CCB.
Berdasarkan karakteristik bahan pengawet,
dilihat dari nilai retensi dan penetrasi bahan
pengawet pada Tabel 1 dan Tabel 2, rata-rata
nilai retensi dan penetrasi pengawet boron lebih
tinggi daripada pengawet CCB yang menandakan
pengawet boron lebih mudah terserap ke dalam
bahan bambu dan pelepah gewang daripada
CCB. Boron yang merupakan campuran boraks
dan asam borat bersifat mudah dilarutkan serta
percepatan pelarutan dapat dilakukan dengan

menaikkan suhu pelarutnya (Sumaryanto,
Hadikusumo, & Lukmandaru, 2013). Selain itu,
keberadaan molekul logam dalam larutan CCB
menyebabkan tingkat kepekatan CCB lebih
tinggi daripada boron. Untuk metode rendam
yang menggunakan bahan bambu dan pelepah
gewang yang kering atau memiliki kandungan
air yang rendah maka larutan dengan tingkat
kepekatan atau konsentrasi lebih rendah akan
lebih mudah terserap. Hal berbeda terlihat dari
Tabel 1 untuk pengawetan dengan metode
Boucherie yang dimodifikasi yang menggunakan
bambu buluh yang tidak terlalu kering sehingga
masih memiliki kandungan air yang cukup tinggi.
Jika masih ada kandungan air, maka larutan
yang konsentrasinya lebih tinggi akan lebih
mudah terserap karena proses masuknya larutan
menggunakan prinsip osmosis dimana larutan
yang tingkat konsentrasinya lebih tinggi akan
menggantikan air di dalam bahan yang tingkat
konsentrasinya lebih rendah. Dari penjelasan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk
pengawetan dengan metode Boucherie yang
dimodifikasi menggunakan bahan yang masih
memiliki kandungan air tinggi lebih efektif
menggunakan pengawet CCB daripada boron.
Namun untuk bahan yang sudah kering dan
diawetkan menggunakan metode perendaman,
pengawet boron akan lebih efektif.
Pelepah gewang sebelum
diawetkan
(*ewang midrib before
preservation)
Bilah bambu sebelum
diawetkan
(Blades of bamboo before
preservation)

Bilah bambu
setelah
diawetkan
(3UHVHUYHG bamboo
EODGHV)

Pelepah gewang
setelah
diawetkan
(7UHDWHGJHZDQJ midrib

Gambar 2. Perbandingan warna bambu dan pelepah gewang sebelum diawetkan (atas) dan
setelah diawetkan (bawah) dengan boron
Figure 2. Comparison of bamboo and gewang midrib colors before preserving (top) and after
preserving (bottom) using boron
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Gambar 3. Perbandingan bambu (atas) dan pelepah gewang (bawah) sebelum diawetkan
(kiri) dan setelah diawetkan (kanan) dengan CCB
Figure 3. Comparison of bamboo (top) and gewang midrib (bottom) before preserved (left) and
after preserved (right) using CCB
IV. KESIMPULAN DAN SARAN

UCAPAN TERIMA KASIH

A. Kesimpulan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Balai
Litbang Perumahan Wilayah II Denpasar atas
data yang digunakan pada makalah ini dan, Prof.
Dodi Nandika dari Institut Pertanian Bogor atas
masukan dan bantuan pengujian keawetan bahan
di Laboratorium Penelitian Hasil Hutan IPB.

Metode pengawetan Boucherie yang
dimodifikasi menghasilkan retensi yang tinggi,
namun penetrasi rendah jika dibandingkan
dengan metode perendaman. Bahan pengawet
boron lebih efektif digunakan pada bambu
petung untuk meningkatkan ketahanan terhadap
rayap tanah, rayap kayu kering, serta jamur
pelapuk. Boron lebih efektif digunakan pada
gewang untuk meningkatkan ketahanan terhadap
jamur pelapuk dan kumbang bubuk kayu kering.
Selain efektif dari segi keawetan dan keterawetan,
penggunaan boron juga memiliki kelebihan yang
tidak terjadi perubahan warna yang signifikan dari
bahan organik yang diuji sebelum dan sesudah
diawetkan.
B. Saran
Dari hasil penelitian ini belum dapat diketahui
berapa lama bahan pengawet bertahan dalam
sampel yang diuji, baik yang diawetkan dengan
pengawet boron dan CCB serta dengan metode
Boucherie yang dimodifikasi dan perendaman.
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait
jangka waktu ketahanan bahan tersebut baik yang
digunakan di dalam maupun di luar ruangan.
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