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ABSTRAK
Bioetanol adalah satu bahan bakar nabati yang cukup menjanjikan untuk masa depan dan
digunakan sebagai bahan pencampur. Bahan baku potensial yang dapat digunakan untuk
menghasilkan bioetanol adalah limbah lignoselulosa, karena ketersediaannya yang
melimpah di alam. Selain untuk membuat bioetanol, limbah lignoselulosa juga dapat
dimanfaatkan sebagai katalis dengan merubahnya menjadi arang terlebih dahulu. Tujuan
penelitian ini adalah : (1) mendapatkan teknik pengolahan bioetanol dari limbah kayu
sengon dengan kadar etanol yang tinggi ≥ 80% dengan proses dehidrasi atau pemurnian;
(2) mengetahui potensi limbah kayu sebagai bahan baku arang aktif yang difungsikan
untuk material pengemban katalis dengan cara melakukan preparasi dan pembuatan
katalis melalui metode impregnasi logam Nikel ke dalam pengemban arang aktif serta
karakterisasi katalis yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Hasil
kadar etanol dari proses beberapa kali dehidrasi dapat diperoleh kadar etanol sebesar
92.5% dan 96.2% dari penyulingan awal 40.7%v dan 30.1%v; dengan rendeman masingmasing sebesar 53.9% dan 50%; (2) Karakterisasi arang-nikel meliputi : rendemen
berkisar 91,20% dari arang aktif, kadar air 6,56%; kadar abu 7.33%, kadar zat terbang
sebesar 30.67% dan kadar karbon terikat arang nikel sebesar 62 %. Daya serap arang
nikel terhadap iod, piridin dan ammonia masing-masing sebesar 714,41 m2/gram, 2,8051
mmol/gram dan 8,8752 mmol/gram.
Kata kunci : Bioetanol, katalis, lignoselulosa, arang, limbah pulp sengon.

A. LATAR BELAKANG
Pada tahun 2018 berjalan ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM)
khususnya premium meningkat sangat tajam , yaitu sekitar 96.000 KL per hari atau
1.6 juta barel/hari dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor. Sementara
itu, produksinya masih sekitar 800.000 barel per hari. Sehingga dipastikan adanya
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defisit BBM sekitar 600.000 KL. Dan untuk memenuhi konsumsi BBM di
Indonesia, Pertamina import premium sebanyak 96 juta barel dan dan 84 juta barel
dari pengolahan kilang minyak dalam negeri. Di lain pihak, persediaan energi fosil,
khususnya minyak atau oli cadangannya terbatas dan tidak dapat diperbaharui.
Untuk itu, dibutuhkan energi alternatif yang dapat digunakan untuk menghemat
persediaan minyak bumi dan ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi tingkat
polusi akibat emisi gas buang kendaraan. Salah satu cara untuk mengatasi
ketergantungan BBM dari fosil adalah dengan membuat energi alternatif selain
minyak bumi, gas bumi dan batu bara (BBM) yang disebut bahan bakar nabati
(BBN), salah satunya adalah bio-etanol.
Biomassa yang digunakan untuk memproduksi bioetanol dapat diperoleh
dari limbah pertanian, penjarangan atau limbah industri penggergajian kayu
terutama kayu sengon atau bahan baku yang mengandung lignoselulosa.
Pemanfaatan lignoselulosa sebagai bahan baku bioenergi telah banyak diteliti oleh
peneliti khususnya di bidang energi. Hidrolisis menggunakan enzim dengan bahan
baku selulosa yang dikonversi menjadi gula merupakan faktor utama yang harus
diperhatikan untuk memperoleh proses yang efektif pada penelitian konversi
selulosa.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki industri pengolahan
kayu yang cukup banyak. Hasil sampingan dari industri penggergajian kayu adalah
limbah industri yang berupa serpih dan serbuk kayu yang menumpuk dan kurang
dimanfaatkan

sehingga

dapat

menyebabkan

pencemaran.

Menurut

data

Kementerian Kehutanan tahun 2015, produksi kayu lapis di Indonesia semester IV
mencapai 0,40 juta m3, sedangkan kayu gergajian mencapai 0,55 juta m3. Dengan
asumsi limbah yang dihasilkan adalah 61%, maka diperkirakan limbah kayu yang
dihasilkan adalah 0,58 juta m3 (BPS, 2015). Nilai ini jauh menurun dibandingkan
tahun 2000 sebanyak 5 juta m3 limbah (BPS, 2000).
Pembuatan bioetanol dari lignoselulosa dibutuhkan proses pendahuluan
atau pretreatment sebelum sakarifikasi dan fermentasi. Karena, tanpa dilakukan
pre-treatment, konversi selulosa akan sangat rendah, yaitu ≥ 20%, karena bahan
baku yang mengandung lignin yang dapat menghalangi proses kerja selulase yang
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merubah selulosa menjadi gula (Sun & Cheng, 2002). Tujuan dari pretreatment ini
adalah untuk menghilangkan hampir semua lignin yang menyelimuti selulosa dan
hemiselulosa (Holtzapple & Humphrey, 1984). Dengan hilangnya lignin, maka
akan meningkatkan kerja enzim selulase menghidrolisis selulosa dan mengurangi
penyerapan selulase yang tidak produktif pada susbtrat (Yang & Wyman, 2008).
Enzim selulase yang bertugas mengkonversi selulosa menjadi gula mutlak
diperlukan pada proses pembuatan bioetanol dan surfaktan yang berfungsi untuk
menstabilkan kerja enzim.
Selain sebagai bahan baku produksi bioetanol, produksi kayu yang
menghasilkan limbah memberikan peluang untuk dilakukan pengolahan limbah
kayu menjadi bahan bakar maupun material lain yang juga bernilai dan dibutuhkan
masyarakat dalam jangka panjang dan diharapkan dapat diolah menjadi fraksi
bahan bakar cair melalui proses fermentasi, hidrogenasi, pirolisis, atau melalui
reaksi cracking menggunakan katalis.
Perengkahan adalah proses konversi dengan memotong rantai panjang
molekul minyak yang merupakan molekul besar menjadi hidrokarbon sederhana
(Atkins, 1994). Perengkahan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perengkahan
katalitik yang menggunakan katalis dan perengkahan tanpa katalis yang biasanya
menggunakan temperatur yang tinggi. Proses hidrorengkah merupakan proses
untuk memecah rantai hidrokarbon panjang menjadi rantai hidrokarbon yang lebih
pendek dengan adanya katalis dan gas hidrogen (Dewi, Mediana, & Hidayati,
2014). Reaksi hidrorengkah membutuhkan katalis bifungsional untuk perengkahan
dan aktivitas hidrogen yang tinggi yang terdiri dari pengemban dan situs aktif
katalis (Corma Martinez, Pergher, Peratello, Perego & Bellusi dalam Regali,
Boutonnet, & Järås, 2013). Proses katalitik memiliki peran penting dalam
pengembangan industri minyak bumi. Sehingga pada proses perengkahan
diperlukan material penting berupa katalis untuk mempercepat dan mempermudah
reaksi sehingga dapat menghasilkan suatu produk tertentu.
Jenis katalisator yang paling banyak digunakan pada industri kimia adalah
logam transisi seperti Pt, Pd, Ni, Zn, Cd, Cr dan logam lainnya. Logam–logam
tersebut dapat digunakan sebagai katalis secara langsung (Pulungan et al., 2014).
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Akan tetapi, terdapat kekurangan dari katalis logam ini adalah dapat terjadinya
penggumpalan komponen aktif logam ketika proses katalitik berlangsung,
terjadinya konsumsi katalis yang tinggi karena katalis juga mudah terdeaktivasi
(Mar Juárez, Ortega García, & Schacht Hernández, 2014) sehingga menyebabkan
katalis berumur pendek. Solusi untuk mengatasi permasalahan ini salah satunya
adalah dengan cara impregnasi logam–logam tersebut ke dalam bahan pengemban
seperti zeolit, H- Beta, arang aktif maupun silika alumina (Hanaoka, Miyazawa,
Shimura, & Hirata, 2015; Fuentes-Ordóñez, Salbidegoitia, González-Marcos, &
González-Velasco, 2016; Cordero-Lanzac et al., 2017; Regali, Boutonnet, & Järås,
2013; Hanafi et al., 2016; Majka, Tomaszewicz, & Mianowski, 2017). Metode
impregnasi logam dapat mengurangi penggumpalan logam-logam aktif, sehingga
umur katalis dan luas permukaan katalis bertambah, dengan demikian reaksi
menjadi lebih efektif (Lestari, 2011).
Salah satu pengemban yang telah disebutkan diatas adalah arang aktif.
Arang aktif merupakan zat pengemban yang baik karena mempunyai pori-pori yang
cukup besar dengan luas permukaan yang cukup tinggi (Suhendra & Gunawan,
2010) serta memiliki kestabilan termal yang cukup tinggi (Cordero-Lanzac et al.,
2017). Ciri yang terpenting pada karbon aktif adalah adanya ruang kosong/pori
yang akan mempunyai peranan penting karena reaksi katalitik yang spesifik dan
selektif. Arang aktif juga dapat diperoleh dari pengolahan bahan baku yang dapat
diperbaharui seperti limbah gergajian kayu memalui metode pemanasan suhu tinggi
dan karbonisasi serta pengaktifan arang menggunakan metode fisika maupun
kimiawi (Hita et al., 2016) sehingga ini juga memberikan keuntungan bahan baku
yang berupa limbah kayu dapat difungsikan dan dimodifikasi sehingga dapat
memiliki manfaat yang lebih baik. Penelitian mengenai proses perengkahan
menggunakan katalis logam-arang aktif salah satunya adalah pada penelitian
Kaewpengkrow, Atong, & Sricharoenchaikul (2017) yang mengembankan logam
Ni, Ce, Pd dan Ru pada pengemban arang untuk proses GCMS-pirolisis dengan
bahan baku limbah Nyamplung, sehingga didapatkan hasil bahwa penggunaan
katalis tersebut dapat menghasilkan kenaikan kandungan senyawa alifatik,
aromatic, fenol, dan selektif terhadap produk benzene, etilbenzene, toluene, xylene
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serta C5-C11 dan C12-C20. Sementara itu Sari, Abdurrokhman, & Gunardi (2014)
juga melakukan pengolahan karbon aktif menjadi pengemban logam Nikel yang
digunakan untuk hidrogenasi gliserol yang menghasilkan propilen glikol.
Dari beberapa penelitian tentang pembuatan katalis berbasis logam
pengemban, maka dilakukan penelitian tentang pembuatan katalis logam-arang
untuk mengetahui dan mempelajari karakterisasi katalis yang didapatkan.

B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan penelitian tahun ini adalah untuk mendapatkan teknik pengolahan
bioetanol dari limbah kayu sengon dengan kadar etanol yang tinggi ≥ 80% dengan
proses dehidrasi atau pemurnian. mengetahui potensi limbah kayu sebagai bahan
baku arang aktif yang difungsikan untuk material pengemban katalis dengan cara
melakukan preparasi dan pembuatan katalis melalui metode impregnasi logam
Nikel ke dalam pengemban arang aktif serta karakterisasi katalis yang dihasilkan.
Sedangkan tujuan jangka panjang adalah agar limbah lignoselulosa dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi sebagai subtitusi dari bahan bakar fosil
yang tidak dapat diperbaharui dan dijadikan arang sebagai material katalis.

C. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Laboratorium Pengolahan Kimia dan Energi Hasil
Hutan Bukan Kayu. Pengambilan bahan baku, data dan informasi di daerah Jawa
Barat.
B. Bahan dan Peralatan
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah
penggergajian kayu dan limbah kayu sengon di Jawa Barat. Bahan kimia yang
digunakan adalah enzim selulase, tween 20, ragi Sacharomyces cerevisiae merk
komersial Fermipan, fosfat, urea, NPK, logam Nikel, arang, air suling, amonium
klorida (NH4Cl), pyridin, gas hidrogen dan asam fosfat.
Peralatan yang digunakan antara lain alat hidrolisis, unit destilator, neraca, hot
plate, buret, brix meter, pH meter, alat gelas / kaca vakum, saringan serbuk kayu,
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alat pemurnian etanol, labu/corong pemisah, alat distilasi, erlenmeyer, kompor
listrik, pengaduk (stirer), desikator,

pH meter, alkohol meter , oven, alat

pengarangan, desikator, cawan gelas, alat refluks, neraca, hot plate, stirer, pH
meter, sentrifuge, tabung falcon, kertas saring whattman, saringan, labu/corong
pemisah, alat distilasi, piknometer, oven, XRD, SAA dan FTIR.

C. PROSEDUR KERJA
1) Bioetanol dari Limbah Pulp Sengon
Tahapan proses yang akan dilakukan adalah:


Persiapan substrat



Proses sakarifikasi



Proses fermentasi



Penyulingan



Pemurnian/dehidrasi alkohol



Pengujian/analisis gula dan bioetanol



Analisa kadar gula pereduksi



Analisa kandungan etanol
Analisa kandungan etanol pada sampel menggunakan mesin Gas
Chromatography (GC).

2) Arang sebagai materi katalis


Preparasi dan Karakterisasi katalis arang/logam



Penentuan Keasaman



Analisis menggunakan XRD, SAA dan FTIR

3) Analisis Data
Analisa data yang digunakan untuk kegiatan pemurnian etanol dan
pembuatan arang adalah secara deskriptif. Untuk pembuatan bieotanol,
analisa yang diuji meliputi : Analisa kadar air, kadar lignin bahan baku dan
pulp, kadar selulosa bahan baku dan pulp, dan kadar etanol dengan
menggunakan alkohol meter dan GC. Sedangkan penelitian preparasi dan
karakterisasi arang analisa yang dianalisa meliputi : analisa arang dan arang
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aktif meliputi rendemen, kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, karbon
terikat dan daya serap iod (duplo), analisa XRD (arang, arang aktif dan
arang teremban logam), analisa FTIR (arang, arang aktif dan arang
teremban logam), analisa SAA (arang, arang aktif dan arang teremban
logam) serta uji keasaman arang, arang aktif dan arang teremban logam
dengan menggunakan basa ammonia dan piridin (duplo).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bioetanol dari Limbah Lignoselulosa
1) Analisis Komposisi Kimia Limbah Kayu Sengon
Kayu sebagai material berlignoselulosa memiliki variasi kandungan kimia.
Sifat kimia kayu berupa kadar selulosa, lignin dan pentosan diketahui dapat
menjadi rujukan penggunaan kayu. Analisis komposisi kimia adalah suatu
metode analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan kimia/senyawa
suatu bahan seperti kadar air, lignin dan selulosa sebagai senyawa
penyusun utama kayu. Analisa ini dilakukan pada bahan baku sebelum
dilakukan pulping dan setelah menjadi pulp sebagai substrat pada proses
sakarifikasi dan fermentasi untuk menghasilkan etanol.
Tabel 1. Analisis komposisi kimia bahan baku dan pulp limbah kayu sengon.
No
1.
2.
3.

Parameter
Kadar air
Kadar lignin
Kadar selulosa

Bahan baku
49,8
29,3
52,7

Pulp
10,3
4,5
92,8

Pada Tabel 1 kadar selulosa bahan baku adalah sebesar 52,7%.
Setelah dilakukan delignifikasi, kadar holoselulosa akan meningkat seiring
dengan menurunnya kadar lignin (92,8%). Sehingga, dapat dinyatakan
bahwa pulp limbah kayu, khususnya kayu sengon berpotensi tinggi untuk
dijadikan bahan baku pembuatan bioetanol. Hasil kadar selulosa dan lignin
tersebut sesuai dengan hasil penelitian kadar selulosa dan lignin yang
dilakukan oleh Pari et al. (2017), yaitu berkisar antara 46,6- 49,9% dan
29,1-33,5%. Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel
tanaman yang berikatan dengan bahan lain yaitu lignin dan hemiselulosa
7

membentuk lignoselulosa dan mengandung sekitar 50-90% bagian
berkristal dan sisanya bagian amorf. Ikatan β-1,4 glukosida pada serat
selulosa dapat dipecah menjadi monomer glukosa dengan cara hidrolisis
asam atau enzim. Strukturnya yang berkristal serta adanya lignin dan
hemiselulosa di sekeliling selulosa merupakan hambatan utama dalam
menghidrolisis selulosa.
Kadar lignin bahan baku limbah kayu sengon adalah 29,3% (Tabel
1). Lignin merupakan polimer yang strukturnya heterogen dan kompleks
yang terdiri dari koniferil alkohol, sinaphil alkohol dan kumaril alkohok
sehinnga sulit untuk dirombak. Sekitar 30% material pohon adalah lignin
yang berfungsi sebagai penyedia kekuatan fisik pohon, pelindung dari
biodegradasi dan serangan mikroorganisme (Schlegel, 1994 dan Singh,
2006).

2) Hidrolisis lignoselulosa menjadi etanol
Tabel 2. Kadar gula pereduksi dan kadar etanol limbah kayu sengon
No

Substrat
(%)

Enzim
(FPU/g
substrat)

Surfaktan
(%)

Perkiraan
alkohol
(%)

1.
2.
3.

33,7
20
30

10
12,7
13,21

2.3
1,16
1,87

12,21
12,33
17,25

Hasil Percobaan
Kadar alkohol
Kadar gula pereduksi
(%)
(mg/mL)
100 (mL)
4000 (mL) 100 (mL)
4000 (mL)
12,4
40,7
151,6
435,5
11,2
30,1
148,4
293,4
17,0
29,3
135,5
268,9

Gula pereduksi merupakan golongan karbohidrat yang dapat
mereduksi yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron
yaitu glukosa atau fruktosa. Ujung dari suatu gula pereduksi adalah ujung
yang mengandung gugus aldehida atau keto bebas. Semua monosakarida
(glukosa, fruktosa dan galaktosa) dan disakarida (laktosa dan maltosa)
kecuali sukrosa dan pati (polisakarida) termasuk sebagai gula pereduksi.
Tabel 2 menunjukkan konsentrasi gula pereduksi dari pulp limbah sengon
di tiga perlakuan optimum pada dua skala kecil (100 mL) dan skala alat 7
liter. Kadar gula pereduksi berkisar antara 135,5-151,6 mg/mL untuk
volume 100 mL dan 268,9-435,5 mg/mL untuk volume 4000 mL.
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Perlakuan dengan menggunakan substrat tertinggi (33,7%) tetapi
dengan kadar enzim paling rendah (10 FPU/g substrat) menghasilkan kadar
gula pereduksi sebanyak 151,6 mg/mL dan 435,5 (mg/mL). Sedangkan
substrat dengan konsentrasi 30% dan enzim 13.21 FPU/g substrat
menghasilkan kadar gula pereduksi terendah pada dua skala alat tersebut,
yaitu 135 dam 268 mg/mL. Semakin tinggi konsentrasi substrat yang
dimasukkan pada proses hidrolisis, maka kadar gula pereduksi akan
semakin tinggi, ditambah dengan konsentrasi surfaktan tinggi yang dapat
menstabilkan kerja enzim dalam menghidrolisis selulosa menjadi glukosa.
Selanjutnya dilakukan dehidrasi atau penyulingan kembali bioetanol yang
dihasilkan dari volume 4000 mL, sampai diperoleh etanol dengan kadar >
85%. Hasil dehidrasi untuk perlakuan 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar
kromatogram Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Kadar etanol hasil dehidrasi perlakuan 1
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Gambar 2. Kadar etanol hasil dehidrasi perlakuan 2
Hasil kadar etanol dari proses beberapa kali dehidrasi dapat diperoleh kadar
etanol sebesar 92.5% dan 96.2%; dengan rendeman masing-masing sebesar
53.9% dan 50%. Sehingga hipotesa bahwa dapat menghasilkan kadar
etanol lebih dari 85% dari bahan lignoselulosa telah terbukti.
3) Konversi Selulosa dan Rendemen Pulp Limbah Kayu Sengon
Konversi selulosa menjadi etanol dihitung berdasarkan dari ampas sisa
penyulingan setelah fermentasi yang dibandingkan dengan sampel yang
telah dikurangi kadar ligninnya (selulosa).
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Tabel 3. Konversi dan rendemen selulosa limbah kayu sengon

No

Substrat
(%)

Enzim
(FPU/g
substrat)

1.
2.
3.

33,7
20
30

10
12.7
13,21

Surfaktan
(%)
2.3
1.16
1,87

Hasil Percobaan
Konversi
Rendemen (%)
Selulosa (%)
100
4000
100
4000
(mL)
(mL)
(mL)
(mL)
28,4
26,3
82
85,4
44,1
32,8
87
84,4
44,2
17,5
85

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan 2 substrat 20%; 12,7FPU/g
substrat dan Tween 20 sebanyak 1,16%v memberikan nilai konversi
selulosa menjadi etanol tertinggi (87%) dan yang terendah adalah
perlakuan 1 substrat 33,7%; 10 FPU/g substrat dan Tween 2,3% (82%)
untuk volume 100 mL. Sedangkan untuk volume 4000 mL untuk sementara
perlakuan 2 memberikan nilai terendah konversi selulosa dibanding
perlakuan 1.
4) Kelayakan Ekonomi Produksi Bioetanol dari Limbah Kayu Sengon
Tabel 4. Komponen biaya produksi bioetanol
Komponen biaya
Pulp
Buruh dan utilitas
Selulase
Ragi dan nutrien
Total Biaya
a)

b)

c)
d)

Jumlah
21,67 %
1.000/liter
8% x 8.800
8% x 8.800

Harga (Rp)
10.800
1.000
704
704
12.208

Biaya produksi pulp Rp. 3.600/kg setara dengan ongkos produksi pulp per Desember 2014. Biaya
produksi tersebut sudah termasuk biaya pengiriman bahan baku, upah buruh, energi (listrik),
bahan-bahan kimia yang digunakan sat produksi pulp
Biaya utilitas (listrik, pengolahan limbah), laba dan buruh Rp. 1000/liter (setara kinerja buruh)
berdasarkan sistem yang diterapkan oleh PT PS Madukismo. Perusahaan tersebut menjual
produknya seharga Rp.6000/liter dengan laba yang diperoleh sebesar Rp. 1000,Konversi selulosa menjadi glukosa > 90% dengan harga selulase 8% bahan + buruh + utilitas
(setara kinerja amilase)
Konversi glukosa menjadi etanol > 40% dengan kebutuhan ragi dan nutrien tambahan 8% bahan
+ buruh + utulitas (setara kinerja ragi pada etanol dari molases) yang didasarkan oleh sistem yang
diterapkan oleh PT.PS Madukismo
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B. Karakterisasi Sifat Arang
1) Analisa Proksimat Arang
Karakterisasi sifat arang diuji melalui analisa rendemen, kadar air, kadar abu,
kadar zat terbang serta kadar karbon terikat, uji ini dilakukan baik pada arang,
arang aktif maupun arang yang diimpregnasi dengan logam nikel. Rendemen
arang yaitu berkisar 33,25%, hasil arang aktif sekitar 35,43% dan rendemen
hasil impregnasi berkisar 91,20%.
Arang

Arang Aktif

Arang Nikel
71,46 71,74
62

30,67

25,73

20,55
3,05

5,85 6,56

Kadar air (%)

2,81

7,71 7,33

Kadar Abu (%)

Kadar Zat Terbang Karbon Terikat (%)
(%)

Gambar 3. Data analisa proksimat arang, arang aktif dan arang nikel

Dari gambar 3 terlihat bahwa kadar air berkisar antara 3,05-6,56% . Nilai kadar
air ini cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan arang aktif yang
terbentuk dari cangkang biji jambu mete (kadar air berkisar 0,4-3,14%) yang
dilakukan oleh Alimah (2011), namun masih dibawah 15% sehingga masih
memenuhi standar kualitas arang aktif berdasar SNI 06-3730-1995.
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2) Analisa Daya Serap Arang terhadap IOD, Piridin dan Amonia
Tabel 5. Daya adsorpsi arang, arang aktif dan arang nikel terhadap iod, piridin
dan amonia
Hasil Uji
DS piridin
(mmol/gram)

No.

Sampel

1.

Arang

138.97

2,3467

7,6851

2.

Arang Aktif

437.22

2,4502

7,8415

3.

Arang Nikel

714,41

2,8051

8,8752

DS Iod
(mg/g)

DS Amonia
NH3 (mmol/gram)

Daya serap iod yang baik menurut SNI yaitu bernilai lebih dari 750 mg/g,
sehingga pada tabel 5 dapat dilihat bahwa ketiga sampel yang dianalisa belum
memenuhi persyaratan SNI pada parameter daya serap iod. Hasil ini tidak
berbeda jauh jika dibandingkan dengan penelitian Polii (2017), yang membuat
arang aktif dari kayu kelapa memiliki daya serap iod yang juga masih dibawah
SNI yaitu berkisar antara 500-600mg/g. Begitu juga dengan penelitian
Kurniawan, Lutfi, & Wahyunanto (2014) yang membuat arang aktif dari
tempurung kelapa dan TKKS yang menghasilkan daya serap iod berkisar 208219 mg/g.
3) Analisa Arang, Arang Aktif dan Arang Nikel Berdasarkan FTIR
Berikut disajikan gambar hasil analisa sampel arang, arang aktif dan arang
nikel dengan menggunakan instrumen FTIR.
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A

Gambar 4. Analisa FTIR arang
B

Gambar 5. Analisa FTIR arang aktif
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C

Gambar 6. Analisa FTIR arang Nikel

4) Analisa XRD
a

b

15

c

Gambar 7. Hasil analisa XRD dari sampel arang (a), arang aktif (b) dan arang nikel
(c)
5) Analisa arang, arang aktif dan arang nikel menggunakan Surface Area Analyzer
Tabel 6. Data karakterisasi arang, arang aktif dan arang Nikel menggunakan
Surface Area Analyzer berdasarkan adsorpsi BET.
No Sampel
1
2
3

Arang
Arang aktif
Arang nikel

Luas

permukaan Volume
Pori
(m2/g)
(cc/g)
1,616
2,119x10-4
451,823
1,938x10-1
870,662
3,695x10-1

Diameter pori
(nm)
-1
5,245x10
1,716
1,698

Dari tabel, tampak bahwa pada arang yang telah diaktivasi dan diimpregnasi
nikel mengalami kenaikan luas permukaan yang cukup signifikan yaitu 451 dan
870 m2/g dibandingkan pada saat arang tanpa perlakuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Kadar selulosa bahan baku adalah sebesar 52.7%.

Setelah dilakukan

delignifikasi, kadar holoselulosa akan meningkat seiring dengan
menurunnya kadar lignin (92.8%). Kadar lignin bahan baku limbah kayu
sengon adalah 29.3% dan setelah perlakuan pendahuluan delignifikasi
menjadi 4.5%.
2) Kadar etanol hasil percobaan perlakuan optimal berkisar antara 11.2–17.0%
untuk volume 100 mL dan 29.3-40.7% untuk volume 4000 mL. Kadar
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etanol terbesar (17.0% v) diperoleh dari perlakuan optimal substrat sebesar
30% (dw); enzim sebesar 13.21 FPU/g substrat; dan Tween 20 sebesar
1.87%v. Pada alat kapasitas 7 liter menghasilkan kadar etanol terbesar
sebanyak 40.7% v yang diperoleh dari perlakuan substrat 33.7% (dw);
enzim sebesar 10 FPU/g substrat; dan Tween 20 sebesar 2.3%v.
3) Proses dehidrasi dari alat kapasitas 7 liter dapat memperoleh kadar etanol
92.5% dan 96.2%; dengan rendeman masing-masing sebesar 53.9% dan
50%.
4) Karakterisasi arang-nikel meliputi : rendemen berkisar 91,20% dari arang
aktif, kadar air 6,56% ; kadar abu 7.33%, kadar zat terbang sebesar 30.67%
dan kadar karbon terikat arang nikel sebesar 62 %.
5) Daya serap arang nikel terhadap iod, piridin dan ammonia masing-masing
sebesar 714,41 m2/gram, 2,8051 mmol/gram dan 8,8752 mmol/gram.
Menurut analisa FTIR sampel arang nikel, bahwa terjadi pengurangan
gugus fungsi OH serta telah terbentuk ikatan aromatik karbon dan struktur
lignin telah banyak mengalami perubahan ketika proses karbonisasi.
6) Pada hasil analisa XRD kristalinitas arang nikel yaitu sebesar 52,33% dan
berdasarkan surface area analyzer didapatkan bahwa arang nikel memiliki
luas permukaan 870,662m2/g, volume pori 3,695x10-1 cc/g dan diameter
pori 1,698 nm.

B. Saran
1) Perlu dilanjutkan pengukuran kadar etanol dan dehidrasi perlakuan
optimum untuk melihat sejauh mana model matematika yang telah
diterapkan pada skala volume 100 mL dapat sesuai dengan skala lebih besar
yaitu alat dengan kapasitas 7 liter. Sehingga kadar etanol 99.9% dapat
dihasilkan dari proses dehidrasi.
2) Perlu dilakukan aktivasi metode pembuatan katalis arang-logam yg berbeda
utk mendapatkan karakter yg lbh baik..Dan perlu dilakukan uji aktivitas
maupun selektivitas katalis arang-logam pada proses hidrocracking.

17

Judul Kegiatan

: Teknik Pembuatan dan Pemanfataan Nano Karbon untuk
Mengatasi Masalah Pencemaran, Radiasi dan Kesehatan
Jenis Kegiatan
: Penelitian Integratif
RPPI
: 7. Revitalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan Pasca Panen untuk
Energi, Pangan dan Obat-obatan Alternatif dari Hutan
Koordinator
: Ir. Totok K. Waluyo, M.Si.
Satker Pelaksana : Pusat Litbang Hasil Hutan
Pelaksana Kegiatan : Dr. Saptadi Darmawan, S.Hut. M.Si., Prof. Riset. Dr.
Gustan Pari, M.Si., Dra. Gusmailina, M.Si., Dra.
Srikomarayati., Gunawan Pasaribu, S.Hut., Heru Satrio
Wibisono, S.Hut. M.Sc., Nur Adhi Saputra, S.Hut.T. M.Sc.,
Efendi, ST. Ir. Eko Tri Sumarnadi Agustinus, MT.
ABSTRAK
Karbon nano porous (KNP) memiliki luas permukaan besar dan ukuran pori kecil. Sifat
tersebut sangat potensial digunakan sebagai media penjerap berbagai unsur atau
senyawa, radiasi dan pengobatan. Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan karbon
nanoporous sebagai penjerap logam berat dalam limbah cair pengolahan emas,
penghambat radiasi gelombang elektromagnatik (EM) pada perangkat elektronik dan
sebagai salah satu komponen pengobatan diabetes. Untuk penjerap logam berat dan
penghambat gelombang elektromagnetik digunakan bambu sedangkan untuk obat
digunakan modified cassava flour (mocaf). Pada penanganan limbah KNP dibuat dengan
pirolisis-aktivasi menggunakan KOH, untuk penghambat radiasi elektromagnetik
menggunakan teknik pirolisis-aktivasi uap air dan KNP sebagai obat di buat melalui
proses hidrotermal-aktivasi uap air. Untuk meningkatkan kemampuan dalam aplikasinya,
KNP dikombinasikan dengan bahan lain. Dalam penanganan limbah dikombinasikan
dengan bakteri pengurai logam berat beracun, untuk penghambat radiasi gelombang EM
diterapkan pada cat tembok dan sebagai pengobatan KNP disinergikan dengan ekstrak
kulit raru. Arang aktif yang dibuat pada penelitian ini masuk kedalam kelompok nanopori
(KNP) dilihat dari diameter pori dan kurva isothermal adsorpsi/desorpsi nitrogen.
Penggunaan arang aktif mampu menurunkan kandungan merkuri dalam cairan mencapai
lebih dari 99%. Pemanfaatan KNP sebagai penghambat radiasi elektromagnetik mampu
menurunkan radiasi hingga 27,78% dengan menggunakan KNP sebanyak 7,5% sebagai
campuran cat dinding. Penggunaan KNP yang dikombinasikan dengan ekstrak kulit raru
menunjukkan terjadi penurunan kadar gula darah pada mencit sebesar 18,85% dengan
dosis ekstrak raru+nano karbon=75:25 tanpa merusak pancreas pada tikus percobaan.
Kata Kunci : karbon, nanoporous, limbah, radiasi, diabetes

1. LATAR BELAKANG
Perkembangan produk karbonisasi telah memasuki era baru. Kemajuan
IPTEK telah menjadikan karbon menjadi produk unggulan untuk beberapa aplikasi.
Salah satu produk unggulan tersebut adalah karbon nano. Karbon nano telah
diaplikasikan sebagai salah satu komponen energi (Zhang et. al., 2016) sensor
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(Andhikari et. al., 2015), elektronik (Zhang et. al., 2016) dan komposit ringan
(Kuzumaki et. al., 2016). Selain itu karbon juga digunakan sebagai penjerap limbah
logam berat (Gultom dan Lubis, 2014), penghalang radiasi elektromagnetik (Singh
et. al., 2013) dan yang saat ini mulai berkembang adalah sebagai salah satu bagian
dari teknik pengobatan (Ren et. al., 2012).
Indonesia telah menyusun Road Map Pengembangan Teknologi Industri
Berbasis Nanoteknologi yang disusun oleh Kementerian Perindustrian serta
Platform Pengembangan Nanosains dan Nanoteknologi Nasional yang disusun
oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenperind, 2008). Duncan (2011)
menyatakan bahwa teknologi nano melingkupi manipulasi struktur material
berukuran makro (10-6m) menjadi ukuran nano (10-9m). Teknologi nano
diperkirakan akan mampu menyumbang pendapatan terhadap ekonomi global di
seluruh dunia sebanyak $3 triliun dan industrinya akan menyerap sekitar 6 juta
pekerja hingga akhir tahun 2020 (Roco et al., 2010).
Pada penelitian ini arah pemanfaatan teknologi nano akan difokuskan pada
produk karbon nano porous yaitu karbon yang memiliki luas permukaan banyak
dengan ukuran pori skala nano meter. Karbon nano porous tersebut akan
diaplikasikan sebagai adsorben logam berat beracun pada pengolahan bijih emas,
menyaring radiasi gelombang elektromagnetik dan sebagai salah satu komponen
untuk penyakit diabetes.
Limbah cair pada umumnya mengandung logam berat dan berbahaya bagi
kesehatan dan lingkungan. Begitu juga limbah dari pengolahan bijih emas.
Kementerian Lingkungan Hidup (2004), mengidentifikasi beberapa logam berat
yang menjadi syarat baku mutu air limbah.

Logam berat tersebut diantaranya

timbal (Pb), tembaga (Cu), kadmium (Cd), seng (Zn), dan merkuri (Hg). Logam
berat ini diketahui memiliki toksisitas tinggi. Selama ini penanganan limbah cair
masih menghadapi kendala biaya pengolahan limbah yang tinggi dan minimnya
perhatian dari pihak berwenang untuk penertiban pembuangan limbah. Limbah cair
dari pebolahan bijih emas seringkali langsung dialirkan ke anak sungai maupun
saluran drainase yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Selain unsur
logam berat, parameter lain yang digunakan untuk mengetahui baku mutu air
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limbah dapat didekati dari nilai biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen
demand (COD) dan total suspended solids (TSS) serta nilai keasaman (pH)
(Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003).
Masih adanya industri yang enggan melakukan penanganan limbah dengan
baik, mendorong upaya pemanfaatan bahan penjerap logam berat dalam limbah
menggunakan bahan baku yang murah dan mudah didapatkan. Oleh sebab itu perlu
dilakukan penelitian untuk melihat efektivitas karbon nano porous (KNP) sebagai
penjerap logam berat pada limbah cair industri. Dalam aplikasinya pemanfaatan
KNP akan dikombinasikan dengan bakteri yang akan mengurai unsur logam berat
berbahaya menjadi logam berat dengan sifat racun rendah.Produk yang akan
dihasilkan adalah tablet KNP yang telah disisipkan bakteri pengurai.
Dalam aplikasinya sebagai penghambat/pelindung dari radiasi gelombang
elektromagnetik, KNP akandibuat dalam bentuk cat dinding. Lapisan cat dengan
kandungan KNP diharapkan mampu mengurangi tingkat radisai yang bersumber
dari perangkat elektronik dan listrik (Sutet). Pelindung sinyal elektromagnetik
adalah salah satu teknik yang efektif untuk memenuhi persyaratan kinerja perangkat
tersebut sekaligus merupakan solusi dari berkembangnya perhatian terhadap
masalah paparan radiasi dan interferensi gelombang elektromagnetik dimasyarakat.
Material berbasis karbon merupakan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut
(Song et. al, 2014).
Manfaaat lain dari KNP adalah sebagai salah satu komponen obat diabetes.
Dalam aplikasinya KNP akan disinergikan dengan ekstrak senyawa berkhasiat obat
dari kulit kayu raru.

Tumbuhan raru dikenal luas di Sumatera, khususnya

masyarakat Sumatera Utara sebagai obat antidiabetes. Penyakit diabetes merupakan
salah satu penyakit yang mengancam di dunia. Data World Health Organization
(WHO) menunjukkan bahwa dari 10 orang terdapat 1 orang yang menderita
diabetes. Oleh masyarakat. Jenis-jenis yang sudah diketahui sebagai raru adalah
Shorea maxwelliana King, Shorea balanocarpoides, Vatica songa V.Sl.,
Cotylelobium melanoxylon Pierre dari famili Dipterocarpaceae, Garcinia sp. dari
famili Guttifera (Hildebrand, 1954; Erika, 2005; Pasaribu, et.al., 2007).
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Kehadiran nano teknologi dalam studi pemanfaatan senyawa berkhasiat
obat merupakan bentuk integrasi antara kearifan lokal dan ilmu pengetahuan maju
(advanced knowledge). Dengan demikian, hasil yang diharapkan mampu
mendorong potensi lokal akan tanaman obat dan peluang industri teknologi nano di
bidang kesehatan. Harapannya dalam beberapa tahun kedepan, kegiatan penelitian
ini dapat menghasilkan beberapa produk seperti antidiabetes berbasis karbon nano.

2. TUJUAN DAN SASARAN
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan karbon nanoporous dan
memanfaatkannya sebagai bagian dari penjerap logam berat, penghambat radiasi
gelombang elektromagnetik dan pengobatan diabetes.
Sasaran yang ingin dicapai adalah memanfaatkan nanokarbon yang
disinergikan dengan bakteri pengurai logam berat untuk menangai masalah
pencemaran pada tambang emas yang menggunakan merkuri, mensinergikan
karbon nanoporous dengan cat tembok untuk mengurangi radiasi elektromagnetik
dan mensinergikan karbon nanoporous dengan ekstrak raru dalam pengobatan
diametes.

3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Bahan baku berupa bamboo dan mocaf diperoleh dari Sukabumi dan Bogor
Jawa Barat. Pengujian produk karbon dan karbon aktif dilakukan di Bogor,
Bandung, Serpong dan Jakarta, sedangkan untuk pembuatan bakteri pengurai logam
merkuri dilakukan di Bandung dan untuk pengujiannya dilakukan dan Bogor dan
Serpong. Sampel limbah yang digunakan diperoleh dari Sukabumi. Untuk
pengujian radiasi gelombang elektromagnetik dilakukan di Bogor. Sementara itu
untuk kegiatan uji coba mencit dilakukan di Bogor dan untuk bahan baku kulit raru
diperoleh dari Sumatera Utara.
B. Bahan dan Peralatan
Bahan baku pembuatan arang aktif adalah bambu dan mocaf sedangkan
ekstrak untuk pengobatan diabetes adalah kulit kayu raru. Bahan kimia antara lain
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KOH, HCl, iodin, etonol teknis dan media pertumbuhan bakteri. Bahan penunjang
antara lain kantong plastik, golok, sarung tangan tahan panas, timbangan, dan
spidol. Bahan gelas antara lain kaca masir, erlenmeyer, gelas ukur, dan corong.
Peralatan yang digunakan untuk karbonisasi diantaranya reaktor pirolisis,
reaktor hidrotermal dan reaktor aktivasi. Untuk pengujian radiasi gelombang
elektromagnetik, sebagai sumber radiasi digunakan perangkat telepon genggam,
TV tabung, Laptop, pemanas air, kipas angina, dan LCD.
Beberapa perangkat pengujian yang digunakan adalah X-Ray diffractometer
(XRD), scanning electron microscope (SEM), surface area analizer (SAA),
Particle Size Analyzer (PSA), X-Ray Fluorescence (XRF), dan Atomic Absorption
Spectrophotometer (AAS).
C. Teknik Pembuatan dan Pemanfaatan Nano Karbon sebagai Penjerap
Logam Berat
1) Pembuatan arang dan arang aktif
2) Pembuatan Pelet karbon-mikroba
3) Pengambilan sampel limbah
4) Uji Coba
5) Analisis Data
D. Teknik Pembuatan dan Pemanfaatan Nano Karbon untuk Mengurangi
Radiasi Elektromagnetik
1) Pembuatan arang dan arang aktif
2) Pembuatan KNP dalam media cat
3) Aplikasi dan Pengujian
4) Rancangan percobaan
5) Analisis Data
E. Teknik Pembuatan dan Pemanfaatan Nano Karbon dalam Bidang
Kesehatan
1) Pembuatan arang dan arang aktif
2) Pembuatan Ekstrak Raru
 Persiapan Bahan
 Ekstraksi
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3) Pengujian aktifitas antidiabetes dengan tikus percobaan (in-vivo)
4) Rancangan Percobaan
 Analisis Kimia
 Studi Histopatologi
F. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara deskriptif dan menggunakan rancangan acak
lengkap (RAL) data percobaan didistribusikan melalui model persamaan sebagai
berikut :
Yij = µ + Ai + єij
i = 1, 2, …, 6

j = 1,2 ,......,7

dimana:
Yijk
µ
Ai
Єij

:
:
:
:

Pengamatan Faktor Utama taraf ke-i dan Ulangan ke-j
Rataan Umum
Pengaruh Utama pada taraf ke-i
Pengaruh Galat I pada Faktor Utama ke-i dan Ulangan ke-j

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Nano Karbon sebagai Penjerap Logam Berat
Hasil analisis proksimat arang aktif yang dihasilkan dari proses aktivasi
menggunakan KOH disajikan pada Tabel 1. Pembuatan arang aktif dengan
menggunakan aktivator KOH sebanyak 10% dan 25% menghasilkan rendemen
yang tidak terlalu berbeda, namun demikian daya jerap iod yang diperoleh cukup
nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivasi dengan KOH 25% lebih efektif
membentuk porositas lebih besar. Kedua proses aktivasi tersebut menghasilkan
daya jerap iod yang memenuhi standar SNI yaitu minimal 750 mg/g. Kadar karbon
terikat arang aktif bambu KOH 25% lebih tinggi sehingga lebih stabil. Berdasarkan
kemampuan jerap iodnya maka arang aktif yang digunakan untuk menjerap logam
berat merkuri adalah arang aktif bambu yang diaktivasi dengan KOH 25%.
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Tabel 1. Analisis proksimat arang aktif bambu sebagai penjerap logam berat
Arang Aktif
(AA)
Bambu KOH 10%
Bambu KOH 25%

Rendemen
(%)
36,00
35,56

Daya
Jerap Iod
(m2/g)
810
867

Air
4,05
3,90

Kadar (%)
Abu
Zat
Terbang
10,07
8,23
8,73
8,35

Karbon
Terikat
77,65
79,02

Kandungan unsur oksigen berdasarkan analisis ultimat (Tabel 2) pada arang
aktif bamboo KOH 25% lebih tinggi dibandingkan dengan arang aktif bambu KOH
10%. Pemakaian KOH menghasilkan gugus fungsi lebih banyak begitu juga dengan
unsur hydrogen. Hal tersebut berdampak dengan semakin kecilnya unsur karbon
dan meningkatnya kadar zat terbang. Pada hasil analisis proksimat, kadar karbon
yang dihasilkan lebih tinggi pada arang aktif KOH 25% hal ini disebabkan oleh
tingginya kadar abu arang aktif KOH10%. Kandungan unsur oksigen pada arang
aktif bamboo KOH 25% diharapkan dapat menyediakan oksigen untuk
perkembangan bakteri yang dibiakan dalam karbon aktif.
Tabel 2. Analisis ultimat arang aktif bambu sebagai penjerap logam berat
Arang Aktif
(AA)
Bambu KOH 10%
Bambu KOH 25%

Sulfur
0,91
0,72

Kandungan Unsur, (%)
Karbon
Hidrogen
Nitrogen
81,67
0,16
0,73
73,61
0,22
0,65

Oksigen
16,53
24,80

Arang aktif pada penggunaan KOH 25% membentuk struktur klistalin
karbon yang lebih amorf dibandingkan penggunaan KOH 10% yaitu masingmasing sebesar 18,41% dan 18,91% (Gambar 1). Sifat ini berhubungan dengan
porositas arang aktif KOH 25% yang lebih tinggi. Semakin tinggi porositas maka
struktur kristalin karbon lebih amorf.
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a

b

Gambar 1. Difraktogram XRD arang aktif bambu KOH 10% (a) dan 25% (b)
Hasil topografi permukaan arang aktif bambu menggunakan SEM disajikan
pada Gambar 2. Pori awal yang mencirikan pori bambu sudah tidak tampak karena
arang aktif telah dibuat. Struktur pori (porositas) yang sebenarnya tidak tampak
pada hasil SEM karena ukurannya sangat kecil, berukuran nano meter. Pada arang
aktif bambu KOH 25% telah dibuat serbuk lebih kecil karena digunakan untuk
pembuatan tablet karbon. Ukuran partikel sesuai hasil SEM rata-rata sekitar 3
mikron meter.

25

10%

25%

Gambar 2.

Topografi permukaan arang aktif bambu KOH 10% dan 25% pada
pembesaran 2.500 (kiri) dan 10.000 kali (kanan)

Pengujian lanjutan untuk mengetahui sifat porositas arang aktif KOH 25%
dilakukan menggunakan perangkat surface area analyzer. Pada Tabel 3
menunjukkan bahwa arang aktif bambu KOH 25% yang dibuat telah membentuk
struktur mikropori atau nanopori dengan diameter pori rata-rata 1,23nm.
Berdasarkan IUPAC, ukuran pori dikelompokkan menjadi tiga yaitu makropori
dengan ukuran lebih besar dari 50nm, mesopori antara 2-50nm dan mikropori lebih
kecil dari 2nm. Perbandingan antara volume mikropori dan volume total mencapai
49,15%.

Hal ini menjelaskan bahwa aktivasi dengan KOH 25% berhasil

membentuk mikropori yang cukup banyak.

26

Tabel 3. Analisis porositas arang aktif bambu sebagai penjerap logam berat
Arang Aktif
(AA)
Bambu KOH 10%
Bambu KOH 25%

Luas
Permukaan
(m2/g)
895
983

Total
Volume
pori (cc/g)
0,4919
0,6197

Porositas
Volume
Pori
Mikro
(cc/g)
0,2211
0,3046

Volume
mikropori/v
ol. Total
(%)
44,95
49,15

Diameter
pori ratarata
(nm)
2,30
1,23

Struktur mikropori yang terbentuk juga didukung oleh kurva isothermal
adsorpsi/desorpsi nitrogen (Gambar 3). Sebaran ukuran pori (radius) yang terbentuk
pada arang aktif disajikan pada Gambar 4. Berdasarkan klasifikasi IUPAC kurva
isothermal tersebut termasuk kedalam tipe I (mikropori), sehingga dapat diakatan
bahwa karbon aktif bambu yang dibuat merupakan karbon nano porous (KNP).

Gambar 3. Kurva isothermal
bambu KOH 25%

adsorpsi/desorpsi

nitrogen

arang

aktif
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Gambar 4.

Sebaran ukuran pori metode Dubinin Astakov arang aktif bambu
KOH 25%

Aplikasi arang aktif bambu sebagai penjerap logam berat berbahaya (merkuri)
menenjukkan hasil yang memuaskan. Sampel cairan tanpa menggunakan arang
memiliki kandungan merkuri sebesar 17,57 mg/L. Pemberian arang sebanyak 2
gram kedalam cairan bermekuri dengan volume 220 ml berhasil menurunkan
kandungan merkuri menjadi 0,004 mg/L. Nilai tersebut telah memenuhi persyaratan
sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 202 Tahun 2004 yaitu maksimal 0,005 mg/L.

B. Nano Karbon untuk Mengurangi Radiasi Elektromagnetik
Salah satu aspek yang kurang baik (untuk tujuan tertentu) dari bambu adalah
tingginya kandungan mineral yaitu sekitar 10% (Tabel 4). Kandungan mineral ini
dapat menghambat pembentukan pori. Pada saat aktivasi, mineral menghalangi
masuknya uap air atau aktivator kimia kedalam pori. Aktivasi secara fisik dengan
menggunakan uap air (Tabel 4 dan 6) menghasilkan rendemen dan diameter pori
lebih besar dibandingkan dengan aktivasi secara kimia (KOH) sebagaimana arang
aktif yang dihasilkan sebelumnya (sebagai penjerap logam berat). Teknik aktivasi
ini dilakukan agar dalam aplikasinya dapat sesuai untuk nangkap radiasi
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elektromagnetik.

Selain porositas, kemurnian arang aktif sangat diperlukan

(kandungan unsur karbon tinggi) agar sifat konduktivitasnya baik.
Karbonisasi bambu pada suhu 400oC menghasilkan arang dengan daya jerap iod
yang masih rendah yaitu 161,36 m2/g (Tabel 4). Aktivasi dengan uap air pada suhu
800oC selama 1 jam mampu meningkatkan porositasnya dengan kemampuan daya
jerap iod sebesar 555,44 m2/g. Daya jerap iod tersebut belum memenuhi standar
SNI sebesar 750 m2/g.

Untuk meningkatkannya maka dilakukan pemanasan

lanjutan pada suhu 950oC. Porositas arang aktif yang dihasilkan

menghasilkan

kemurnian unsur karbon sebesar 73,69% (Tabel 5). Untuk meningkatkan
kemurniannya maka dilakukan pemanasan lanjutan pada suhu 950 oC selama satu
jam.

Daya jerap yang dihasilkan meningkat menjadi 758,23 m2/g dan telah

memenuhi standar SNI untuk arang aktif. Pemanasan lanjutan dari 800oC menjadi
950oC juga berhasil menaikan kandungan karbon terikat dan menurunkan kadar zat
terbang, artinya arang aktif yang dihasilkan lebih murni.
Tabel 4. Analisis proksimat arang dan arang aktif bambu untuk mengurangi
radiasi elektromagnetik
Arang (A) dan
Arang Aktif (AA)
A Bambu
AA Bambu uap air 800oC
AA Bambu uap air 950oC

Rendemen
(%)
73,57
62,19

Daya
Jerap Iod
(m2/g)
161,36
555,44
758,23

Air
3,53
5,96
3,14

Kadar (%)
Abu
Zat
Terbang
8,88
24,45
14,34
10,78
11,96
7,10

Karbon
Terikat
63,15
68,92
77,80

Hasil tersebut juga didukung dari analisis ultimat. Kandungan unsur karbon
meningkat dari 73,69 menjadi 89,55% (Tabel 6).

Selama proses pemanasan

lanjutan terjadi juga pelepasan unsur oksigen sangat besar dan sedikit unsur
hidrogen.
Tabel 5. Kandungan unsur arang dan arang aktif bambu untuk mengurangi radiasi
elektromagnetik
Arang (A) dan
Arang Aktif (AA)
A Bambu
AA Bambu uap air 800oC
AA Bambu uap air 950oC

Sulfur
0,74
0,53
0,41

Kandungan Unsur (%)
Karbon Hidrogen
Nitrogen
73,51
0,35
0,66
73,69
0,13
0,44
89,55
0,10
0,75

Oksigen
24,73
25,20
9,19

Selama proses karbonisasi dan aktivasi terjadi perubahan struktur kristalin
bambu (Gambar 5). Struktur kristalin arang bambu belum menunjukkan adanya
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penyusunan heksagonal karbon kearah horizontal yang dicirikan dari belum
munculnya peak pada sudut 2 theta di sekitar 43o. Pada proses aktivasi uap air suhu
800oC terjadi pembentukan peak pada sudut 2 theta di sekitar 43o. Intensitas
pembentukan pada sudut tersebut semakin meningkat setelah arang aktif di
panaskan lebih lanjut hingga suhu 950oC. Pemanasan lanjutan juga mampu
meningkatkan derajat kristalinitas (Gambar 5). Semakin tinggi derajat kristalinitas
maka kemampuan karbon menghantar elektron akan semakin baik atau sifat
konduktivitas elektriknya akan lebih tinggi. Derajat kristalinitas arang aktif pada
suhu aktivasi 800oC sebesar 27,53% dan meningkat menjadi 31,50% setelah
dipanaskan di suhu 950oC. Sementara itu konduktivitas elektrik arang aktif pada
suhu aktivasi 800oC sebesar 25,28 S/m, meningkat menjadi 41,36 S/m. Kenaikan
suhu pemanasan dapat memperpanjang heksagonal karbon kearah horizantal yang
ditunjukkan dengan semakin tingginya intensitas kurva pada sudut 2theta disekitar
43o.
Berdasarkan analisis proksimat, ultimat, sifat porositas dan struktur kristalin
arang dan arang aktif bambu, maka yang akan digunakan sebagai penghalang
radiasi elektromakgetik pada penelitian ini adalah arang aktif bambu uap air 800oC
yang telah dipanaskan lanjutan pada suhu 950oC. Arang aktif ini kemudian di
haluskan/digiling agar diperoleh partikel berukuran kecil. Pada Gamabar 5 tampak
bahwa ukuran partikel yang dihasilkan berkisar 1-2 mikron meter, sedangkan pada
arang berkisan di 10 mikron meter.
Pada arang bambu masih terlihat adanya pori yang merupakan pori asal dari
bambu. Pada saat aktivasi terjadi degradasi ukuran partikel sehingga pori yang
sebelumnya ada menjadi tidak tampak. Sifat porositas arang aktif bambu terpilih
dapat diketahui dari daya jerap iod dan hasil analisis SAA (Tabel 6 dan Gambar 7).
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Gambar 5.

Difraktogram XRD arang bambu (a), arang aktif bambu uap air 800oC
(b) dan arang aktif bambu uap air 950oC (c)
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Gambar 6.

Topografi permukaan arang bambu, arang aktif bambu uap air 800oC
dan 950oC pada pembesaran 2.500 (kiri) dan 10.000 kali (kanan)

Sifat porositas arang bambu masih sangat rendah (Tabel 6) hampir untuk
semua parameter. Melalui proses aktivasi pada suhu 800oC terjadi peningkatan
parameter sangat besar. Selanjutnya sifat-sifat porositas arang aktif menjadi lebih
baik dengan pemanasan lanjutan pada suhu 950oC. Luas permukaan dan total
volume pori meningkat dengan naiknya suhu. Selama pemanasan lanjutan terjadi
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pelepasan unsur oksigen. Selama pelepasan ini terjadi penataan unsur karbon
dengan membentuk pori baru yang berukuran lebih kecil dan melebarnya
heksagonal karbon.
Tabel 6. Analisis porositas arang dan arang aktif bambu uap air untuk mengurangi
radiasi elektromagnetik
Arang (A) /
Arang Aktif (AA)
A Bambu
AA Bambu uap air 800oC
AA Bambu uap air 950oC

Luas
Permukaan
(m2/g)
23,69
435,40
617,80

Total
Volume
pori
(cc/g)
0,0423
0,2576
0,3579

Porositas
Volume
Volume
Pori
mikropori/v
Mikro
ol. Total
(cc/g)
(%)
0,0158
37,35
0,1735
67,35
0,2870
66,69

Ukuran
pori ratarata
(nm)
3,17
4,15
1,54

Kurva isothermal arang dan arang aktif bambu disajikan pada Gambar 7.
Kurva tersebut memperlihatkan bahwa arang bambu belum terindikasi
terbentuknya struktur mikropori.

Arang aktif bambu suhu 800oC

mulai

menunjukkan pembentukan struktur mikropori. Pembentukan mikropori semakin
terlihat pada arang aktif bambu suhu uap air 800oC yang dipanaskan kembali pada
suhu 950oC. Kurva tersebut telah masuk dalam kelompok tipe I menurut standar
IUPAC. Pada arang bambu belum membentuk Pembentukan struktur mikropori
atau nanopori ini dapat dilihat dari kecilnya diameter pori rata-rata yaitu sekitar
1,54nm. Berdasarkan hal tersebut maka arang aktif yang dihasilkan sudah termasuk
kedalam karbon nanoporous walaupun tidak sebaik arang aktif bambu yang
diaktivasi dengan KOH sebelumnya. Walaupun demikian terdapat kelebihan dari
arang aktif bambu dengan aktivasi uap air yaitu persentase volume mikropori dan
volume total lebih tinggi.
Pembuatan arang aktif / karbon nanoporous pada dasarnya tergantung pada
aplikasi yang akan diterapkan. Penggunaan arang aktif sebagai pengurang radiasi
elektromagnetik diperlukan porositas yang beragam, makro hingga mikropori,
tujuannya adalah untuk menghamburkan dan meneruskan gelombang radiasi dari
pori yang besar hingga pori yang kecil sehingga energi yang dipancarkan dapat
dilemahkan.

33

a

b

c

Gambar 7.

Kurva isothermal adsorpsi/desorpsi nitrogen arang bambu (a), arang
aktif bambu uap air 800oC (b) dan arang aktif bambu uap air 950oC
(c)
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Sebaran pori arang bambu tertinggi berada disekitar diameter berukuran
3nm dengan volume pori yang sangat kecil yaitu sekitar 0,0028cc/g (Gambar 8).
Pada arang aktif bambu suhu 800oC dan 950oC sebaran pori berada pada kisaran
diameter yang hampir sama akan tetapi volume pori arang aktif suhu 950oC lebih
tinggi yaitu 0,054cc/g dibandingkan arang aktif suhu 800oC sebesar 0,040cc/g
(Gambar 8).

a

b

Gambar 8.

Sebaran ukuran pori metode Dubinin Astakov arang bambu (a) dan
arang aktif bambu uap air 950oC (b)

Arang aktif bambu diaplikasikan dalam bentuk tepung berukuran mikron yang
dibuat menggunakan mesin penggiling nano Herzog.

Tepung arang aktif

ditambahkan kedalam cat tembok dan diaduk hingga tersuspensi dengan baik. Cat
tembok berkarbon aktif dilaburkan pada permukaan kertas dan diukur
kemampuannya untuk menghalangi radiasi elektromagnetik.

Perangkat yang

digunakan sebagai sumber radiasi adalah telepon genggam, televisi, laptop dan
kipas angin, TV tabung, TV LCD, pemanas air.
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Tampilan permukaan cat tembok berarang aktif disajikan pada Gambar 9
dimana semakin banyak arang aktif yang ditambahkan, warnanya semakin gelap.
Cat berarang aktif mampu berperan sebagai penghalang radiasi elektromagnetik
dimana semakin tinggi jumlah arang aktif yang digunakan kemampuannya sebagai
penghalang semakin baik (Gambar 10). Paparan gelombang elektromagnetik yang
dipersyaratkan (ambang batas) paling tinggi 500µT untuk penggunaan selama jam
beraktivitas (jam kerja), sedangkan untuk paparan dalam waktu pendek (sekitar 2
jam) dipersyaratkan maksimal 5mT (Anies, 2007). Rentang radiasi yang diamati
dari penggunaan telepon genggam dalam keadaan aktif pada posisi menelepon
berkisar antara 20-445µT. Tentunya hal ini perlu mendapat perhatian yang serius
untuk diperhatikan bagi kesehatan kita karena posisi telepon genggam sangat dekat
dengan otak. Penelitian mengenai pengaruh radiasi elektromagnetik dari telepon
genggam terhadap spermatozoa dan sel hepatosit pada tikus percobaan telah
dilakukan oleh Soeng et. al. (2007) dan Rahmanisa dan Sudrajat (2017). Paparan
telepon genggam (sepuluh kali per hari selama tujuh hari) mampu mengurangi
perkembangan spermatozoa dan memperlambat pergerakannya. Paparan radiasi
telepon genggam ini juga mampu meningkatkan resiko gangguan pada hati.

2,5%
%

0%

7,5%
%

5,0%
%

Gambar 9. Aplikasi arang aktif bambu uap air 950o sebagai aditif cat tembok
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Tabel 7. Pengukuran radiasi gelombang elektromagnetik pada beberapa peralatan
dalam µT
Sumber Radiasi
(µT)

0,54
0,18
4,31
0,61
0,96
0,76
33,60

Penambahan Arang Aktif
0,0%
2,5%
5,0%
7,5%
0,485
0,400
0,380
0,390
0,170
0,155
0,160
0,140
4,275
4,198
4,200
4,207
0,550
0,570
0,550
0,530
0,815
0,815
0,760
0,750
0,720
0,705
0,615
0,635
29,760
28,040
27,700
25,360

Kipas

Televisi

Kontrol

Heater air
Laptop
Kipas
Televisi
CPU
Televisi LED
HP

Persen Penurunan Radiasi
35
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Gambar 10. Persen Penuruan radiasi elektromagnetik pada beberapa perangkat
Karbon aktif sangat cocok digunakan sebagai penghalang radiasi
elektromagnetik. Penggunaan arang aktif berperan juga sebagai pengacau radiasi
elektromagnetik dari radar (Imammuddin et. al., 2018). Pada saat mengenai
arang/aktif aktif radiasi yang menabrak tidak dipantulkan, tetapi akan dibelokkan
masuk ke dalam permukaan pori-pori dan diteruskan ke dalam pori-pori pada
bagian dalam sehingga gelombang akan rusak dan kehabisan energi (Gambar 11).
Kemampuan arang aktif dalam bentuk komposit cat tembok ternyata masih
berfungsi dengan baik walaupun secara teori pori pada arang aktif akan tertutup
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oleh bagian cat. Hal ini terjadi karena radiasi elektromagnetik terutama radiasi
magnetik bersifat tidak terhalangi oleh benda yang memiliki konduktivitas rendah
artinya radiasi tersebut akan diteruskan. Arang aktif dapat menahan radiasi karena
terdiri dari struktur karbon yang memiliki muatan posoitif dan bersifat konduktif
sehingga radiasi mampu ditangkap dan energinya dilemahkan dalam struktur pori.
Penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Gupta et. al., 2014 bahwa
nanocomposite polianilin dan multi wall carbon nano tube (MWCNT) memiliki
fenomena sebagai absorpsi radiasi elektromagnetik.

Media penghalang atau

shielding akan lebih effektif apabila memiliki konduktivitas tinggi (Chung, 2000
dan Liu et. al., 2007). Mekanisme penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik
diilustrasikan pada Gambar 17 (Imammuddin et. al., 2018).

Gambar 11. Skema Ilustrasi Penyerapan Radiasi Gelombang Elektromagnetik
karbon
C. Nano Karbon dalam Bidang Kesehatan
Bahan baku pembuatan arang aktif untuk aplikasi pengobatan (penurunan
diabetes) menggunakan modified cassava fluor (mocaf) dengan aktivasi fisik uap
air. Mocaf merupakan produk pengolahan singkong sehingga lebih aman apabila
dibuat menjadi produk arang aktif untuk dikonsumsi. Kandungan mineral yang
ditunjukkan dengan nilai kadar abu pada arang hidro dan arang aktif mocaf jauh
lebih rendah (Tabel 8) dibandingkan dengan produk arang aktif dari bambu. Pada
proses karbonisasi juga dilakukan menggunakan karbonisasi hidrotermal dan untuk
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aktivasi tidak memakai bahan kimia. Dengan demikian bahan arang aktif mocaf
lebih aman dikonsumsi.
Tabel 8. Analisis proksimat arang hidro dan arang aktif mocaf uap air
Bahan
Arang Hidro
AA Mocaf 30’
AA Mocaf 60’

Rendemen
(%)
37,77
34,56
24,00

Daya
Jerap Iod
(m2/g)
256
736
834

Kadar
Air
4,01
3,36
7,42

Proksimat (%)
Kadar Kadar Zat
Abu
Terbang
0,16
45,36
1,52
5,25
0,75
8,28

Kadar
Karbon
50,46
89,87
83,55

Aktivasi arang hidro mocaf dengan menggunakan uap air mampu
menghasilkan daya jerap iod yang telah memenuhi standar SNI. Kadar karbon
terikat dan unsur karbon arang aktif mocaf cukup tinggi yaitu diatas 85%. Arang
aktif yang diperoleh mengalami peningkatan pada kadar abu.

Peningkatan

kandungan abu dihasilkan dari proses aktivasi. Pada saat aktivasi terjadi reaksi
antara uap air dan tabung aktivasi sehingga sebagian permukaan tabung yang
terbuat dari stainless steel terkikis. Untuk memastikan kadar abu tersebut maka
dilakukan uji banding untuk mengetahui kadar abu pada arang hidro dan arang aktif
mocaf dan berturut-turut diperoleh kadar abu yang lebih rendah yaitu 0% dan
0,93%. Hal ini memastikan bahwa kandungan mineral atau kadar abu dihasilkan
pada saat proses aktivasi.
Aktivasi arang hidro mocaf mampu memurnikan arang aktif yang dibuat
yang diperlihatkan dengan meningkatnya unsur karbon dan menurunkan
kandungan unsur sulfur, hidrogen, nitrogen dan oksigen (Tabel 9).
Tabel 9. Kandungan unsur arang dan arang aktif mocaf uap air
Bahan
Arang Hidro
AA Mocaf 30’
AA Mocaf 60’

Sulfur
0,38
0,40
0,26

Kandungan Unsur, (%)
Karbon
Hidrogen
Nitrogen
62,02
0,42
0,51
86,87
0,17
0,95
85,59
0,18
0,42

Oksigen
36,67
11,60
13,55

Berdasarkan hasil analisis XRD, difraktogram mocaf menunjukkan unsur
karbohidrat/pati (Gambar 12) berbeda dengan bambu yang didominasi oleh
holoselulosa. Melalui proses karbonisasi hidrotelmal terjadi perubahan struktur
mocaf menjadi arang hidro yang bersifat amorf. Prose lanjutan melalui aktivasi
diperoleh arang aktif yang telah membentuk struktur heksagonal karbon
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sebagaimana yang ditunjukkan pada peak pada sudut 2 theta disekitar 24 dan 43
derajat (Gambar 12).
Proses karbonisasi hidrotermal mocaf menghasilkan arang hidro dalam
bentuk sphere (Gambar 13). Pembentukan sphere masih belum sempurna artinya
karbon sphere tersebut masih bergerombol dan disatukan dalam materi berupa
hamparan karbon. Idealnya sphere (bola) tersebut terpisah satu dengan lainnnya.

a

b

c

Gambar 12. Difraktogram XRD arang hidro (a), arang aktif mocaf uap air 30 (b)
dan 60 menit (c)
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Gambar 13. Topografi permukaan arang hidro (a), arang aktif uap air 30 menit (b)
dan 60 menit (c) mocaf pada pembesaran 2.500 (kiri) dan 10.000 kali
(kanan)
Tabel 10. Porositas arang hidro dan arang aktif mocaf uap air

Bahan

Luas
Permukaan
(m2/g)

Arang Hidro
AA Mocaf 30’
AA Mocaf 60’

77
536
690

Total
Volume
pori
(cc/g)
0,081
0,352
0,483

Porositas
Volume
Volume
Pori
mikropori/v
Mikro (cc/g)
ol. Total
(%)
0,1415
40,23
0,210
43,48

Ukuran pori
rata-rata
(nm)
2,94
2,62
1,44
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Karakteristik porositas arang hidro mocaf belum menampakkan struktur
nano karbon Tabel 10. Volume pori belum terbentuk dan diameter pori rata-rata
sebesar 2,94nm.

Melalui proses aktivasi terbentuk nanoporous karbon yang

ditunjukkan dengan terbentuknya mikropori dan rata-rata diameter pori sebesar
1,44nm. Pembentukan struktur struktur mikropori arang aktif juga dapat dilihat dari
kurva isothermal adsopsi/desorpsi nitrogen (Gambar 14). Kurva arang aktif mocaf
termasuk kedalam tipe I menurut IUPAC.
Sebaran volume pori arang hidro mocaf terbanyak terdapat pada diameter
pori disekitar 3nm dan melebar hingga makropori (> 50nm) sedangkan pada arang
aktif mocaf disekitar 1,4nm dan penyebarannya hingga pori berdiameter mesopori
(20-50nm) (Gambar 15).

a

b

Gambar 14. Kurva isothermal adsorpsi/desorpsi nitrogen arang hidro (a) dan arang
aktif mocaf uap air 60 menit (b)
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Gambar 15. Sebaran ukuran pori metode Dubinin Astakov arang hidro (a) dan
arang aktif mocaf uap air 60 menit (b)
Arang aktif mocaf diaplikasikan untuk menurunkan kandungan gula
(diabet) menggunakan tikus percabaan yang dikombinasikan dengan ekstrak raru.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memberi respon
yang baik dalam menurunkan glukosa darah hewan percobaan. Nilai penurunan
tertinggi terdapat pada ekstrak raru murni, kemudian ekstrak raru+nano 75:25 dan
ekstrak raru+nano 50:50. Tidak terlihat pengaruh yang signifikan dari nano karbon
yang diberikan terhadap penutunan glukosa darah hewan percobaan (Tabel 11).
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Ekstrak raru dan karbon aktif ini merupakan biomedicine (dari bahan alam)
dibandingkan dengan obat komersial (kimia) sehingga akan lebih aman digunakan.
Hasil histopatologi pewarnaan hematoksilin eosin menunjukkan tidak terdapat
kelainan pada organ pancreas (Tabel 12). Dampak positif ini dapat dilihat dari
jumlah sel beta dalam pulau Langerhans yang lebih tinggi pada tikus percobaan
(Gambar 18). Semakin tinggi pulau Langerhans maka organ pancreas semakin
sehat.
Hasil penelitian Anisah, 2018 menunjukkan trend penurunan glukosa darah
dari ekstrak daun jabon, ekstrak kulit samama dan pencampuran dengan karbon
aktif hidro. Persentase penurunan kadar glukosa tikus dengan perlakuan ekstrak
jabon, ekstrak jabon+karbon aktif hidro berturut-turut adalah 26.61% dan 30.85%.
Terlihat adanya pengaruh aktivitas antihiperglikemik dengan penambahan karbon
aktif hidro. Hal yang sama terlihat pada ekstrak kulit kayu samama dan ekstrak kulit
kayu samama+karbon aktif hidro berturut-turut adalah 25.82% dan 31.60%.
Tabel 12. Penggunaan ekstrak raru dan arang aktif dalam menurunkan gula darah
Kelompok
Normal
Kontrol positife (C+)
Kontrol negatif (C-)
Ekstrak raru, dossis 350 mg/kgBW
(S1)

Ekstrak raru +Nano karbon=75:25,
dosis 350 mg/kgBW (S2)
Ekstrak raru +Nano karbon=50:50,
dosis 350 mg/kgBW (S2)

Glukosa darah
awal (mg/dl)
126,24
356,10
383,68

Glukosa
Penurunan
darah akhir
glukosa
(mg/dl)
darah (%)
154,42
(18,25)
422,05
(15,62)
467,75
(17,97)

321,01

250,58

21,94

413,95

335,94

18,85

354,59

301,50

14,97

Penelitian lain menunjukkan bahwa aktivitas antihiperglikemik ektrak
etanol Melia azaderach and ekstrak ethanol Tanacetumnubigenum yang diinduksi
dengan tikus diabet dosis 250 mg/kg masing-masing adalah 14.8% dan 15.5%
(Khan, M.F., Rawat, A.K, Khatoon, S., Hussaind, M.K, Mishra, A., Negi, D.S.,
2018).
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Kondisi
Tikus di
dalam Box
kelompok
Normal

Proses injeksi STZ
pada tikus

Proses euthanasi tikus
dengan cara
eksanguinasi yaitu
mengambil darah
sebanyak-banyaknya
melalui jantung
,sebelumnya tikus di
bius menggunakan
Xylazine dan ketamin

Proses penimbangan
BB tikus

Sentrifuge
untuk
memisahkan
serum
Proses pemeriksaan
biokimia darah

Gambar 16. Kegiatan invivo uji ekstrak raru dan arang aktif
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Kelompok 1 (Normal)

Kelompok 2 (K+) Glibenklamid dosis 0.45 mg/kg BB

Kelompok 3 (K-) tanpa perlakuan

Kelompok 5 (S2) dosis 350 mg/kg BB

Kelompok 4 (S1) dosis 350 mg/kg BB

Kelompok 6 (S3) dosis 350 mg/kg BB

Gambar 17. Patologi Anatomi (Setelah Tikus di Euthanasi)
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Tabel 13. Histopatologi pewarnaan hematoksilin eosin
No
1
2
3
4
5
6

ID Hewan
Kelompok Normal
Kontrol Positif
Kontrol Negatif
Kelompok S1
Kelompok S2
Kelompok S3

Deskripsi Histopatologi (Pewarnaan HE)
Seluruh (dua) potongan pankreas tidak ada kelainan
Seluruh (dua) potongan pankreas tidak ada kelainan
Seluruh (dua) potongan pankreas tidak ada kelainan
Seluruh (dua) potongan pankreas tidak ada kelainan
Seluruh (dua) potongan pankreas tidak ada kelainan
Seluruh (dua) potongan pankreas tidak ada kelainan

Gambar 18. Jumlah sel beta dalam pulau langerhans (pankreas)
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1) Arang aktif bambu dan mocaf yang dibuat pada penelitian ini telah memiliki
struktur porositas berskala nano sehingga dapat dikatakan sebagai karbon
nanoporous.
2) Penggunaan arang aktif bambu KOH 25% mampu menurunkan logam
mencemar merkuri dalam air dari 17,57 mg/L menjadi 0,004 mg/L atau
sekitar 99 persen.
3) Arang aktif bambu uap air 800oC yang diberi perlakuan pemanasan kembali
pada suhu 950oC dalam bentuk tepung yang dikombinasikan dengan cat
tembok berfungsi dengan baik sebagai penghalang radiasi gelombang
elektromagnetik dari beberapa perangkat elektronik.
4) Pemanfaatan ekstrak raru dan arang aktif berhasil menurunkan kadar gula
pada hewan tikus percobaan tanpa menunjukkan adanya kerusakan pada
pankreas.

B. Saran
Kerjasama dan kolaborasi yang baik dan intensif antar beberapa institusi
baik internal Badan Litbang dan Inovasi, antar eselon I lain dalam Kementerian
LHK dan dengan institusi lain di luar KLHK sangat diperlukan untuk
mengembangkan hasil penelitian yang sudah ada sehingga dapat lebih di eksplorasi
dan diaplikasikan.
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ABSTRAK
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
menyebutkan bahwa salah satu indikator pencapaian ketahanan pangan dan gizi yakni
dengan penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Penganekaragaman
jenis pangan termasuk introduksi bahan pangan lokal untuk mengurangi konsumsi beras.
Salah satu bahan pangan lokal dan potensial di Indonesia adalah sagu dan aren. Aren
sebagai komoditas pangan sudah banyak diolah menjadi bahan pangan seperti gula semut,
sirup aren, tepung aren dan olahan buahnya berupa kolang-kaling. Tepung aren telah
banyak dimanfaatkan sebagai pangan oleh masyarakat. Namun, kandungan gizi tepung
aren rendah dalam hal vitamin dan mineral. Porang kaya akan kandungan Fe dan Ca.
Fortifikasi porang pada tepung aren diharapkan akan meningkatkan kandungan gizi dari
tepung aren. Penelitian ini bertujuan untuk diversifikasi produk berbasis aren melalui
proses fortifikasi dan secara eksperimental mengolahnya menjadi produk yang disukai
oleh berbagai lapisan masyarakat serta mengidentifikasi kandungan gizi dari produk yang
dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mi basah fortifikasi tepung sagu aren dan
tepung porang dapat diproduksi dengan kualitas yang sudah memenuhi syarat mutu mi
basah (SNI 01-2897-1992). Sebagian besar responden menyukai produk mi basah yang
disajikan. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa Formula 2 (terigu:aren:porang =
80:10:10) merupakan formula yang paling disukai. Peningkatan proporsi fortifikan dapat
meningkatkan kadar karbohidrat, kadar lemak dan serat kasar dari produk mi yang dibuat.
Kadar kalsium mi meningkat dengan penambahan tepung sagu aren dan tepung porang
mencapi dua kali lipat. Biaya produksi mi sagu aren-porang adalah Rp.33.582,- per kg.
Kata kunci: Aren, fortifikasi, porang, peningkatan kandungan gizi.

1. LATAR BELAKANG
Desa mandiri berbasis aren dikembangkan dengan tujuan untuk
memanfaatkan potensi aren menjadi berbagai produk yang prospektif dengan
aplikasi IPTEK dan Inovasi. Memberikan nilai tambah pengolahan aren yang dapat
dirasakan di tataran hulu oleh masyarakat secara langsung. Memberikan alternatif
peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan kelompok dan secara
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bertahap masyarakat dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri melalui
pengolahan aren, serta membangun percontohan pemanfaatan aren yang dapat
direplikasi oleh daerah yang memiliki potensi aren tinggi.
Salah satu lokasi strategis yang memenuhi kriteria tersebut adalah
Kabupaten Boalemo, khususnya di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito. Desa
dipilih sebagai percontohan hilirisasi dan dikembangkan sebagai Desa Mandiri
Berbasis Aren dengan pertimbangan bahwa desa merupakan unit terkecil yang telah
memiliki struktur dan kelembagaan tertentu, terdapat Kelompok Tani aktif yang
dapat mengaplikasikan IPTEK di sektor hilir, dan lokasi terdekat dengan sumber
bahan baku,memiliki potensi aren siap sadap tidak kurang dari 5.000 pohon.
Sebagian besar masyarakat memanfaatkan pohon aren dalam bentuk pengolahan
nira. Selain nira, pohon aren juga memiliki potensi pemanfaatan yang tinggi, salah
satunya di bidang pangan.
Pangan adalah salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia.
Seiring dengan semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan
pangan juga meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Bahan pangan pokok
yang paling banyak dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah
beras. Ketergantugan akan beras yang semakin tinggi mendorong pencarian akan
alternatif bahan pangan lainnya yang tumbuh di Indonesia. Kegiatan ini dikenal
dengan diversifikasi pangan (Pamularsih, 2006).
Bahan pangan sumber karbohidrat non beras yang banyak terdapat di
Indonesia diantaranya adalah sagu, jagung, aren, ubi kayu, porang dan sorgum.
Salah satu jenis bahan pangan tersebut yang paling potensial dimanfaatkan adalah
tepung sagu aren. Pemanfaatan tepung sagu aren di Indonesia pada umumnya masih
dalam bentuk makanan tradisional dan belum dilakukan secara komersil sehingga
jumlah konsumsi tepung aren masih sangat rendah (Pamularsih, 2006).
Sebagian besar kandungan tepung aren adalah karbohidrat, berkisar 84-98% dan
kandungan lain yang jumlahnya sangat rendah seperti protein dan vitamin masingmasing hanya berkisar 1%. Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang
berkembang dan memiliki masalah kekurangan zat gizi mikro seperti yodium, zat
besi, vitamin A, dan seng (Riskesdas, 2013). Kekurangan asupan dan absorbsi zat
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gizi mikro dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan, pertumbuhan, mental,
dan fungsi lainnya di dalam tubuh (Darlan, 2012). Oleh karena itu apabila tepung
aren dikonsumsi sebagai makanan pokok, perlu dilakukan modifikasi untuk
memperbaiki nilai gizinya (Bantacut, 2011). Salah satu cara untuk menambahkan
kandungan gizi ke dalam tepung sagu aren adalah dengan cara fortifikasi.
Fortifikasi merupakan penambahan zat gizi mikro tertentu ke dalam bahan
pangan secara sengaja untuk meningkatkan kualitas bahan pangan yang bermanfaat
bagi kesehatan dengan risiko yang seminimal mungkin (WHO, 2006). Namun,
tidak semua senyawa dapat menjadi fortifikan. WHO (2006) menyatakan syarat
suatu senyawa dapat dijadikan fortifikan selain dapat diserap tubuh dengan baik,
senyawa tersebut tidak beracun dan tidak mengubah aroma, tekstur maupun rasa
dari produk akhir.
Salah satu jenis bahan fortifikan yang dapat dimanfaatakan adalah tepung
porang (Amorphophallus muelleri Blume). Tumbuhan ini merupakan salah satu
jenis HHBK pangan yang potensial dikembangkan sebagai fortifikan alami karena
berbagai kelebihan dalam hal budidaya dan pengolahannya. Porang mengandung
kandungan mikronutrien seperti Fe dan Ca masing-masing berkisar 8% dan 21 %
(Pasaribu et al, 2016).
Salah satu kriteria bahan pangan alternatif yang baik adalah selain dari sisi
kandungan gizi yang baik, juga perlu diperhatikan mudah tidaknya bahan pangan
tersebut dikonsumsi oleh pengguna dan tingkat kesukaan pengguna terhadap jenis
pangan yang akan dikonsumsi. Diantara beberapa jenis makanan yang banyak
disukai varian umur salah satunya adalah produk mi (Listiyani, 2016).
Mi merupakan makanan olahan yang terbuat dari campuran tepung terigu,
air, telur, serta garam. Campuran tersebut kemudian membentuk adonan yang dapat
dibentuk menjadi berbagai variasi bentuk dan ukuran. Penggolongan mi terbagi
menjadi mi kering dan basah/segar berdasarkan tahapan pembuatan dan daya
simpannya. Mi sudah terkenal di berbagai penjuru dunia dan digemari oleh
masyarakat luas (Listiyani, 2016). Formulasi mi berbahan dasar tepung aren dan
porang belum banyak dilakukan.
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Hal inilah yang melatar belakangi pentingnya penelitian tentang formulasi
mi dengan penambahan tepung sagu aren dan porang ini dilakukan. Riset ini
sebagai bentuk diversifikasi dan optimalisasi pengolahan aren. Dengan
penambahan kedua jenis tepung ini pada produk mi, diharapkan akan mampu
mengurangi pemakaian terigu. Upaya untuk mengurangi ketergantungan impor
gandum sebagai bahan dasar pembuat terigu dapat diatasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk turunan (diversifikasi)
dari aren melalui teknik fortifikasi sebagai pangan fungsional dan mengidentifikasi
kandungan gizi dari produk yang dihasilkan.
Sasaran penelitian ini adalah tersedianya informasi nilai gizi dan respon
organoleptik produk mi berbahan tepung sagu aren yang difortifikasi dengan
porang.

3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Bahan penelitian utama berupa aren asal Sukabumi dan Ciamis, Jawa Barat.
Pengolahan dan pengamatan serta analisis akan dilakukan di Laboratorium
Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil
Hutan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bogor. Pengujian
Laboratorium dilakukan di Balai Besar Industri Agro. Koordinasi pengolahan
pangan dilakukan di Bandung. Implementasi hasil penelitian di daerah Boalemo,
Gorontalo.
B. Bahan dan Peralatan
Bahan utama penelitian adalah sagu aren. Bahan penunjang penelitian
berupa porang sebagai bahan fortifikan. Bahan kimia yang digunakan akuades,
methanol, heksana, chloroform. Alat yang digunakan diantaranya alat pencetak mi,
panci, sealer, blender, saringan, kompor, mangkok, oven, mixer, timbangan analitik
perlengkapan tulis dan alat bantu analisis lainnya.
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C. Prosedur Kerja
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, yakni
melakukan percobaan fortifikasi porang (glukomanan) dan tepung sagu aren pada
mi basah. Metode pembuatan pada mi basah mengacu pada Bogasari (2011).
Pembuatan mi basah dilakukan dengan menimbang terigu, mencampurkan semua
bahan-bahan dan aduk sampai kalis. Proses selanjutnya adalah pembentukan
lembaran, penipisan lembaran, dan pemotongan lembaran adonan. Formulasi mi
yang digunakan mengikuti Standar Bogasari (2011) dengan modifikasi pada
penambahan tepung aren dan porang. Formula mi disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Formulasi mi
Bahan
Terigu (gr)
Air

F1
500
Sampai
kalis
2 butir
24

F2
400
Sampai
kalis
2 butir
24

Kuning telur
Garam non
iodium (gr)
Tepung aren (gr)
50
Tepung porang (gr)
50
Keterangan: F1= kontrol, F2-F6= perlakuan

F3
350
Sampai
kalis
2 butir
24

F4
300
Sampai
kalis
2 butir
24

F5
250
Sampai
kalis
2 butir
24

F6
200
Sampai
kalis
2 butir
24

100
50

150
50

200
50

250
50

D. Analisis Data
Data hasil pengamatan disajikan secara kualitatif dan deskriptif dalam
bentuk tabulasi. Pengolahan data analisis kandungan gizi dilakukan secara statistik
untuk mengetahui pengaruh kadar tepung aren dalam formulasi. Analisis
organoleptik diolah menggunakan statistic non parametric (uji Kruskall-Wallis).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Formulasi Mi Basah
Bahan baku tepung sagu aren diperoleh dari industri pengolahan tepung
aren di Desa Mekarwangi , Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur yang
berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Pengusaha tepung aren, Yusuf,
menjelaskan bahwa bahan baku pohon aren diperoleh dari sekitar Sukabumi dan
sampai daerah Banten. Bahan baku (batang aren) dibeli dengan harag sekitar
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Rp.80.000-Rp.100.000 per m3. Dari wawancara yang dilakukan, diperoleh
informasi rendemen tepung aren yang didapat sebesar 20%.
Teknik pengolahan batang aren menjadi tepung dimulai dengan cara
memotong batang aren menjadi ukuran kecil (sekitar 1 meter). Kemudian potonganpotongan ini dibelah untuk memudahkan proses pemarutan di mesin parut.
Pemarutan dilakukan sampai menyisakan bagian kulit batang yang keras. Hasil
parutan ini kemudian direndam, disaring dan diendapkan. Lama pengendapan
sekitar 6 jam. Hasil endapan ini kemudian dikeringkan (dijemur) dibawah terik
matahari. Tepung aren kering akan dihasilkan setelah melalui semua proses ini.

(a)

(b)

Gambar 1. Proses pengeringan (a) dan pengemasan (b) tepung sagu aren
Bahan baku ini digunakan sebagai bahan untuk formulasi mi basah yang
dilakukan di Laboratorium Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu P3HH Bogor.
Pada Gambar 2 disajikan performa mi basah dari 6 (enam) formula yang dibuat.
Formula F1 merupakan formula kontrol yang hanya menggunakan tepung terigu
dalam adonannya. Formula F2-F6 merupakan formula dengan penambahan tepung
sagu aren dan porang dalam komposisi yang berbeda-beda.
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Gambar 2. Produk mi dalam berbagai macam formula
Secara umum, produk mi yang dibuat dari berbagai macam formula dapat
dibentuk dengan baik. Mi dengan campuran porang menunjukkan adanya butirbutir tepung porang pada permukaan mi yang dibuat.
Pada Tabel 2 disajikan karakteristik (proksimat) masing-masing produk mi
yang dibuat meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar
karbohidrat dan serat kasar.
Tabel 2. Analisis proksimat mi basah
Parameter

F1
F2
Kadar air (%)
37,85 40,91
Kadar abu (%)
7,58
8,32
Lemak total (%)
7,96
8,27
Kadar protein (%)
21,86 20,96
Karbohidrat (%)
74,49 76,28
Serat kasar (%)
1,88
1,73
Keterangan: F1= kontrol, F2-F6= perlakuan

Formula
F3
F4
39,74
42,74
6,71
5,81
8,52
8,17
22,29
22,27
76,82
78,59
2,45
2,56

F5
41,15
5,12
8,09
21,77
72,72
1,88

F6
45,05
7,27
7,90
21,36
76,85
2,56
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Karakteristik fisik dan kimia mi basah yang diproduksi menunjukkan nilai
yang tidak jauh berbeda. Kadar serat kasar terlihat meningkat dengan penambahan
tepung sagu aren dan porang.
Kadar air adalah persentase kandungan air pada suatu bahan yang dapat
dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry
basis). Kadar air merupakan pemegang peranan penting, kecuali temperatur maka
aktivitas air mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembusukan dan
ketengikan. Kerusakan bahan makanan pada umumnya merupakan proses
mikrobiologis,

kimiawi,

enzimatik

atau

kombinasi

antara

ketiganya.

Berlangsungnya ketiga proses tersebut memerlukan air dimana air bebas yang dapat
membantu berlangsungnya proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kadar air
yang dihasilkan dari mi basah berkisar 37,85-45,05%. Dalam SNI Syarat Mutu Mi
Basah (SNI 01-2897-1992) menyatakan bahwa kadar air 20-35%. Berdasarkan
ketentuan SNI tersebut, dari 7 formulasi tidak ada yang memenuhi syarat SNI dalam
hal kadar air.
Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral
yang terdapat pada suatu bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan
anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur juga
dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Kadar abu tersebut dapat menunjukan
total mineral dalam suatu bahan pangan. Hasil penelitian menunjukkan kadar abu
mi basah yang dihasilkan berkisar 5,12-8,32%. Dalam SNI Syarat Mutu Mi Basah
(SNI 01-2897-1992) menyatakan bahwa kadar maksimum 3%.

Berdasarkan

ketentuan SNI tersebut, dari 7 formulasi tidak ada yang memenuhi syarat SNI dalam
hal kadar abu.
Lemak (Lipid) adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam
air.Namun lemak dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter dan
benzen. Banyaknya lemak yang dibutuhkan oleh tubuh manusia umumnya berbedabeda tetapi umumnya berkisar antara 0,5-1gram lemak per 1 kg berat badan per
hari. Hasil penelitian menunjukkan kadar lemak total yang dihasilkan berkisar
7,90-8,51%. Kadar lemak mi sagu (Metroxylon sp) berkisar 5.84-6.63% (Purwani,
E.Y, Widaningrum, Setiyanto, H., Savitri, E dan Thahir, R., 2006). Berbeda dengan
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mi yang dibuat dari tepung sorgum menghasilkan kadar lemak mencapai 0.440.96% (Badan Litbang Pertanian, 2013).
Kadar protein adalah jumlah kandungan protein yang terkandung dalam
suatu bahan. Protein merupakan komponen utama sel manusia. Protein dibutuhkan
dalam pertumbuhan manusia. Hasil penelitian menunjukkan kadar protein yang
dihasilkan berkisar 20,96-22,28%. Hasil penelitian produksi mi sagu (Metroxylon
sp) menunjukkan kadar protein yang dihasilkan adalah 0.70-0.80% (Purwani, E.Y,
Widaningrum, Setiyanto, H., Savitri, E dan Thahir, R., 2006). Sementara itu, mi
yang dibuat dari tepung sorgum menghasilkan kadar protein 11.61-11.97% (Badan
Litbang Pertanian, 2013).
Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh. Jenis karbohidrat yang
terdapat dalam makanan pada umumnya di bagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran
melekul nya yaitu: monosakarida, disakarida dan polisakarida. Hasil penelitian
menunjukkan karbohidrat mi basah yang dihasilkan berkisar 74,49-78,59%.
Serat kasar (crude fiber) merupakan zat non gizi yang terdapat pada buahbuahan dan sayur-sayuran. Peran utama dari serat dalam makanan adalah pada
kemapuannya mengikat air, selulosa dan pektin. Dengan adanya serat, membantu
mempercepat sisa-sisa makanan melalui saluran pencernaan untuk disekresikan
keluar". Dengan adanya kandungan serat yang di konsumsi maka sangat mambantu
kinerja usus besar dalam mengeluarkan sisa-sisa makanan yang terdapat di dalam
perut. Hasil penelitian menunjukkan serat kasar mi basah yang dihasilkan berkisar
1,58-2,56%.
Hasil pengujian cemaran logam Pb, Cu, Zn, Hg, As dan kandungan mineral
Ca, Fe, Na, serat pangan, hasil uji cemaran mikroba (Angka Lempeng Total, E.coli,
dan Kapang) disajikan pada Tabel 5.
Kadar kalsium mi meningkat dengan penambahan tepung sagu aren dan
tepung porang dari 12.6 mg/100gr menjadi sampai 26.2 mg/100gr. Kebutuhan
kalsium bayi dan anak-anak dapat diperoleh dari susu dan makanan tambahan.
Balita dan anak-anak memerlukan asupan kalsium 350-550 mg/hari (Pravina, P.,
Sayaji, S. and Avinash, M., 2013).
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Hasil uji cemaran logam, kandungan mineral dan cemaran mikroba dari
semua formula yang dibuat sudah memenuhi standar nasional Indonesia tentang
syarat mutu mi basah (SNI 01-2897-1992).
Tabel 3. Cemaran Logam, Kandungan Mineral dan Cemaran Mikroba
Parameter
Cemaran logam:
Timbal (Pb), mg/kg
Tembaga (Cu), mg/kg
Seng (Zn), mg/kg
Raksa (Hg), mg/kg
Arsen (As), mg/kg
Natrium (Na), (mg/100 gr)
Kalsium (Ca), (mg/100 gr)
Besi (Fe), (mg/100 gr)
Cemaran mikroba:
Angka lempeng Total 300C,
72 jam, koloni/gram
E.coli, APM/gram
Kapang, koloni/gram

Formula
F3
F4

F1

F2

F5

F6

<0,031
0,81
26,3
<0,005
<0,013
848
12,6
2,35

<0,031
0,38
20,0
<0,005
<0,013
892
19,9
2,05

<0,031
0,37
18,6
<0,005
<0,013
902
26,2
2,07

<0,031
0,71
19,6
<0,005
<0,013
886
23,6
2,29

<0,031
0,48
16,0
<0,005
<0,013
717
22,4
2,54

<0,031
0,44
13,7
<0,005
<0,013
746
20,6
2,96

20

1,0x102

2,1x102

1,0x103

2,7x102

3,7x102

<3
<10

<3
<10

<3
23

<3
37

<3
67

<3
90

Keterangan: F1= kontrol, F2-F6= perlakuan

B. Uji Organoleptik Mi Basah
Uji organoleptik dilakukan untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap
produk mi basah. Parameter yang dinilai adalah warna, aroma, rasa, tekstur dan
penilaian secara keseluruhan. Penilaian menggunakan scoring dari 1-7 dimana
angka 1 menunjukkan tingkat sangat tidak suka dan 7 sangat suka. Hasil analisis uji
organoleptik secara lengkap sebagai berikut.
Warna merupakan parameter yang menunjukkan penampilan dan estetika
(keindahan). Penilaian mengenai warna mi basah disajikan dalam Gambar 3.
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Keterangan : (1) Sangat tidak suka ; (2) Tidak suka ; (3) Agak tidak suka; (4) Biasa;
(5) Agak suka ; (6) Suka; (7) Sangat suka

Gambar 3. Histogram rataan nilai warna mi basah
Hasil analisis menunjukkan penilaian responden bahwa kategori warna
berada di skala nilai 3-5. Ini mengindikasikan bahwa responden menilai warna mi
basah berada pada penilaian biasa saja. Dari data rataan, diperoleh Formula 2
merupakan yang paling disukai.
Tabel 4. Analisis statistik Kruskall-Wallis warna
Kruskal-Wallis test:
K (Observed value)
K (Critical value)
DF
p-value (Two-tailed)
Alpha

55.5276
11.0705
5
< 0.0001
0.05

Analisis statistik menggunakan metode Kruskall-Wallis menunjukkan nilai
p-value (0,002) lebih kecil dari alpha (0,05) yang berarti formulasi mi basah
berpengaruh nyata terhadap warna yang dihasilkan. Hasil ini didukung oleh Uji
lanjut Dunn (Tabel 5) berikut :
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Tabel 5. Uji lanjut Dunn terhadap Warna
Sample
F2
F1
F3
F4
F5
F6

Frequency
40
40
40
40
40
40

Sum of
ranks
6682.000
5871.000
5399.500
4420.000
3614.000
2933.500

Mean of
ranks
167.050
146.775
134.988
110.500
90.350
73.338

Groups
A
A

B
B

C
C

D
D

E
E

Aroma berhubungan dengan faktor pendukung tingkat kesukaan atau selera
seseorang terhadap sebuah makanan. Aroma yang baik dapat meningkatkan citra
dan nilai ketertarikan akan produk yang disajikan. Penilaian mengenai aroma mi
basah disajikan dalam Gambar 4.

Keterangan : (1) Sangat tidak suka ; (2) Tidak suka ; (3) Agak tidak suka; (4) Biasa;
(5) Agak suka ; (6) Suka; (7) Sangat suka

Gambar 4. Histogram rataan nilai aroma mi basah
Hasil analisis menunjukkan penilaian responden bahwa kategori aroma
berada di skala nilai 3-5. Dari data rataan, diperoleh aroma pada formula 2
merupakan yang paling disukai.

61

Tabel 6. Analisis statistik Kruskall-Wallis Aroma
Kruskal-Wallis test:
K (Observed value)
K (Critical value)
DF
p-value (Two-tailed)
Alpha

36.8977
11.0705
5
<0.0001
0.05

Analisis statistik menggunakan metode Kruskall-Wallis menunjukkan nilai
p-value (0,0001) lebih kecil dari alpha (0,05) yang berarti formulasi mi basah
berpengaruh nyata terhadap aroma yang dihasilkan. Hasil ini didukung oleh Uji
lanjut Dunn (Tabel 7) berikut :
Tabel 7. Uji lanjut Dunn terhadap Aroma
Sample

Frequency

F2
F1
F3
F4
F5
F6

40
40
40
40
40
40

Sum of
ranks
6427.000
5811.000
4973.000
4284.000
3971.000
3454.000

Mean of
ranks
160.675
145.275
124.325
107.100
99.275
86.350

Groups
A
A

B
B

C
C
C

D
D
D

Rasa merupakan elemen terpenting dari sebuah produk olahan makanan.
Tinggi rendahnya nilai rasa sebuah produk dapat dipengaruhi oleh mutu bahan
dasar dan formulasi olahan dari bahan dasar tersebut. Rasa yang semakin baik
berdampak pada nilai produk itu sendiri. Penilaian mengenai rasa biskuit disajikan
dalam Gambar 5.
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Keterangan : (1) Sangat tidak suka ; (2) Tidak suka ; (3) Agak tidak suka; (4) Biasa;
(5) Agak suka ; (6) Suka; (7) Sangat suka

Gambar 5. Histogram rataan nilai rasa mi basah
Hasil analisis menunjukkan penilaian responden bahwa kategori rasa
berada di skala nilai 3-5 yang artinya sebagaian besar responden menyukasi rasa
dari mi basah yang disajikan. Dari data rataan, diperoleh rasa pada Formulasi 2
merupakan yang paling disukai.
Tabel 8. Analisis statistik Kruskall-Wallis rasa
Kruskal-Wallis test:
K (Observed value)
K (Critical value)
DF

45.0476
11.0705
5

p-value (Two-tailed)

< 0.0001

Alpha

0.05

Analisis statistik menggunakan metode Kruskall-Wallis menunjukkan nilai
p-value (<0,0001) lebih kecil dari alpha (0,05) yang berarti formulasi mi basah
berpengaruh nyata terhadap aroma yang dihasilkan. Untuk melihat perbedaannya
maka dilakukan uji lanjut Dunn (Tabel 9) sebagai berikut :
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Tabel 9. Uji lanjut Dunn terhadap Rasa
Sample
F2
F1
F3
F4
F5
F6

Frequency
40
40
40
40
40
40

Sum of ranks
6444.500
6034.500
5309.000
4019.500
3722.500
3390.000

Mean of ranks
161.113
150.863
132.725
100.488
93.063
84.750

Groups
A
A
A
B
B
B

Tekstur merupakan parameter penting dari mi basah. Tekstur akan
mempengaruhi kecenderungan konsumen untuk keberlangsungan dalam hal
konsumsi suatu makanan ringan (Vishwakarma et al., 2011). Penilaian mengenai
tekstur mi basah disajikan dalam Gambar 6.

Keterangan : (1) Sangat tidak suka ; (2) Tidak suka ; (3) Agak tidak suka; (4) Biasa;
(5) Agak suka ; (6) Suka; (7) Sangat suka

Gambar 6. Histogram rataan nilai tekstur mi basah
Hasil analisis menunjukkan penilaian responden bahwa kategori rasa
berada di skala nilai 3-5 yang artinya ada sebagian besar responden menyukai
tekstur mi basah yang disajikan. Dari data rataan, diperoleh tekstur pada Formulasi
2 merupakan yang paling disukai.
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Tabel 10. Analisis statistik Kruskall-Wallis tekstur
Kruskal-Wallis test:
K (Observed value)
K (Critical value)
DF
p-value (Two-tailed)
alpha

61.3890
11.0705
5
< 0.0001
0.05

Analisis statistik menggunakan metode Kruskall-Wallis menunjukkan
nilai p-value (<0,0001) lebih kecil dari alpha (0,05) yang berarti formulasi mi basah
berpengaruh nyata terhadap tekstur yang dihasilkan. Untuk melihat perbedaannya
maka dilakukan uji lanjut Dunn (Tabel 11) sebagai berikut :
Tabel 11. Uji lanjut Dunn terhadap Tekstur
Sample
F2
F1
F3
F4
F5
F6

Frequency
40
40
40
40
40
40

Sum of
ranks
6893.500
5730.500
5610.000
4271.500
3422.500
2992.000

Mean of
ranks
172.338
143.263
140.250
106.788
85.563
74.800

Groups
A
A

B
B
C
C

D
D

Untuk mengetahui tingkat penilaian secara keseluruhan produk mi baik dari
warna, aroma, rasa, dan tekstur dilakukan penilaian secara keseluruhan produk yang
disajikan pada Gambar 7.
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Keterangan : (1) Sangat tidak suka ; (2) Tidak suka ; (3) Agak tidak suka; (4) Biasa;
(5) Agak suka ; (6) Suka; (7) Sangat suka

Gambar 7. Histogram rataan nilai produk mi basah secara keseluruhan
Hasil

analisis

menunjukkan

penilaian

responden

bahwa

secara

keseluruhan berada di skala nilai 3-5 yang artinya ada sebagian besar responden
menyukai produk mi basah yang disajikan. Dari data rataan, diperoleh secara
keseluruhan bahwa Formulasi 2 merupakan yang paling disukai.
Tabel 12. Analisis statistik Kruskall-Wallis secara keseluruhan
Kruskal-Wallis test:
K (Observed value)
K (Critical value)
DF
p-value (Two-tailed)
Alpha

51.2338
11.0705
5
< 0.0001
0.05

Analisis statistik menggunakan metode Kruskall-Wallis menunjukkan
nilai p-value (<0,0001) lebih kecil dari alpha (0,05) yang berarti formulasi mi basah
berpengaruh nyata terhadap seluruh produk yang dihasilkan. Untuk melihat
perbedaannya maka dilakukan uji lanjut Dunn (Tabel 13) sebagai berikut :
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Tabel 13. Uji lanjut Dunn produk secara keseluruhan
Sample
F2
F1
F3
F4
F5
F6

Frequency
40
40
40
40
40
40

Sum of
ranks
6647.500
6039.000
5205.500
4144.000
3747.000
3137.000

Mean of
ranks
166.188
150.975
130.138
103.600
93.675
78.425

Groups
A
A

B
B

C
C

D
D
D

Pada Tabel 14 disajikan rangkuman analisis kruskal wallis yang
menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan menghasilkan perbedaan yang nyata
terhadap warna, aroma, rasa, tekstur dan produk secara keseluruhan.
Tabel 14. Rangkuman analisis kruskal wallis
Sumber Keragaman
K (Observed value)
K (Critical value)
DF
p-value (one-tailed)
Alpha
Kesimpulan

Hasil

Warna
Aroma
Rasa
Tekstur
55.5276
36.8977
45.0476
61.3890
11.0705
11.0705
11.0705
11.0705
5
5
5
5
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
< 0.0001
0.05
0.05
0.05
0.05
Signifikan Signifikan Signifikan Signifikan

menunjukkan

bahwa

semua

Parameter

Produk scr
umum
51.2338
11.0705
5
< 0.0001
0.05
Signifikan

(Warna

–

ProdukSecaraUmum) menunjukkan nilai K (Observed Value) > K (Critical Value)
atau p-value < 0.05. Hal tersebut menunjukkan ada perbedaan formula yang
diberikan terhadap penilaian parameter Warna – Produk secara Umum. Hal ini juga
menunjukkan responmem berikan pendapat yang berbeda terhadap penilaian
formula dari segi warna sampai produk secara umum.
Tabel 15. Rangkuman Hasi Uji Lanjut Dunn
Formula
Formula 1
Formula 2
Formula 3
Formula 4
Formula 5
Formula 6

Warna
4.675ab
5.200a
4.475bc
3.975 cd
3.575 de
3.150 e

Aroma
4.900ab
5.225a
4.550bc
4.200 cd
4.050 cd
3.725 d

Rasa
5.025a
5.275a
4.650a
4.000 b
3.825 b
3.650 b

Tekstur
4.600ab
5.300a
4.550 b
3.775 c
3.275 cd
3.000 d

Produk scr umum
4.875ab
5.200a
4.450bc
3.875 cd
3.625 d
3.325 d
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Untuk mengetahui perbedaan atau formula yang paling disukai maka
dilakukan uji lanjut Dunn dari segi warna – produk secara umum.
Hasil diatas merupakan hasil dari uji lanjut dunn. Huruf yang berbeda
menunjukkan mereka berbeda nyata dan huruf yang samamenunjukkan tidak
berbeda nyata. Contoh pada parameter warna, Formula 1 dan Formula 2 memiliki
huruf yang sama yaitu “a”, maka formula 1 dan formula 2 tidak berbedanya tapada
parameter warna. Masih pada parameter yang sama, Formula 2 tidak ada huruf yang
sama pada parameter formula 3. Hal ini menunjukkan formula 2 berbeda nyata
dengan formula 3.
Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat formula yang terbaik dari formula
yang lain. Jika formula tersebut menunjukkan huruf “a” maka formula tersebut
lebih disukai dari formula lain. Parameter Warna – Produk Secara Umum, formula
2 menunjukkan huruf “a” tanpa huruf lain. Hal ini menunjukkan bahwa formula 2
lebih disukai dari semua parameter dibandingkan formula lain. Formula 1 yang
sebagai control masih dapat dikatakan samadengan formula 2 namun masih tetap
saja formula 2 terbaik karena formula 1 masih terdapat huruf “b” dalam pengujian
uji lanjut dunn. Formula 6 adalah formula yang paling tidak disukai dari semua
parameter yang dinilai.
Untuk mengetahui preferensi responden berdasarkan kategori umur, jenis
kelamin dan tingkat pendidikan dilakukan analisa biplot dari analisa Multiple
Correspondence Analysis (MCA). Analisis ini digunakan untuk melihat preferensi
karakteristik Responden terhadap jawaban responden.
Gambar 8 melihat preferensi jenis kelamin, umur dan pendidikan terhadap
Suka(S)/ Tidak Suka(TS) pada Formula 1-6 secara umum. Pada parameter jenis
kelamin menunjukkan bahwa kelompok laki-laki lebih menyukai F1 dan F2
sedangkan pada perempuan lebih menyukai F1 saja. Pada parameter umur
menunjukkan bahwa kelompok umur <= 35 Tahun lebih banyak menyukai F1 F2
dan F3. Umur 36 – 51 tahun lebih menyukai F1 dan F2. Umur > 51 tahun lebih
banyak menyukai F1 saja. Pada parameter pendidikan menunjukkan bahwa
pendidikan SMA tidak ada referensi yang masuk dalam lingkaran sehingga
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pendidikan SMA tidak condong terhadap apapun/ bebas dan kelompok
berpendidikan tinggi lebih menyukai F1 saja dalam secara umum.

Gambar 8. Analisa biplot Multiple Correspondence Analysis (MCA).
C. Analisis Biaya
Komponen-komponen biaya dalam produksi mi sagu porang antara lain
tepung terigu, tepung aren, tepung porang, telur, listrik. Upah kerja tidak
dimasukkan dalam kajian ini.
Tabel 16. Analisa biaya produksi mi sagu aren-porang Formula 2
No
1
2
3
4
5

Uraian
Tepung terigu, 400 g
Telur, 2 butir
Tepung aren, 50 gr
Tepung porang, 50 gr
Listrik, 15 menit
Total biaya (untuk 0,5 kg)

Harga satuan
Rp 12.000/kg
Rp 2.000/butir
Rp 8.000/kg
Rp. 150.000/kg
Rp 1412/kwh

Biaya
Rp. 4.800
Rp 4.000
Rp.400
Rp. 7.500
Rp 91,78
Rp. 16.791,-

Harga mi basah di pasaran berada pada kisaran Rp.25.000 per kg. Jika
dibandingkan dengan biaya produksi mi sagu aren-porang Rp.33.582 per kg,
harganya masih diatas harga pasaran. Akan tetapi dengan tambahan manfaat yang
diperoleh dengan adanya fortifikasi, hal ini masih cukup sebanding.
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5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Mi basah fortifikasi tepung sagu aren dan tepung porang dapat diproduksi
dengan kualitas yang sudah memenuhi syarat mutu mi basah (SNI 01-28971992).
2) Sebagian besar responden menyukai produk mi basah yang disajikan.
Secara keseluruhan menunjukkan bahwa Formulasi 2 (terigu : aren : porang
= 80 : 10 : 10) merupakan formula yang paling disukai.
3) Peningkatan proporsi fortifikan dapat meningkatkan kadar karbohidrat,
kadar lemak dan serat kasar dari produk mi yang dibuat.
4) Kadar kalsium mi meningkat dengan penambahan tepung sagu aren dan
tepung porang hingga dua kali lipat.
5) Biaya produksi mi sagu aren-porang adalah Rp.33.582 per kg.

B. Saran
Dari penelitian ini disarankan untuk meningkatkan minat masyarakat
mengkonsumsi produk mi fortifikasi dalam bentuk mi instan.
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ABSTRAK
Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memiliki keanekaragaman hayati
melimpah dengan jenis pohon penghasil kayu mencapai kurang lebih 4.000 jenis. Pada
tahun 2003, kayu yang diperdagangkan dikelompokkan ke dalam 120 jenis atau kelompok
jenis dan pada tahun 2017, kayu-kayu tersebut dikelompokkan berdasarkan penilaian
keindahan corak kayu, berat jenis (kelas kuat) dan kelas awet. Pelaksanaan penentuan
jenis kayu perdagangan tersebut dilakukan berdasarkan koleksi kayu otentik Xylarium
Bogoriense 1915 yang dikelola oleh Laboratorium Anatomi Lignoselulosa, Puslitbang
Hasil Hutan. Selain menunjang penelitian, koleksi kayu Xylarium Bogoriense menjadi
acuan dalam identifikasi jenis kayu dan sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN) dan ISO 17025:2008. Identifikasi jenis kayu perlu dilakukan oleh
perusahaan kayu, bea cukai, pihak kepolisian, dan perguruan tinggi untuk berbagai
keperluan yaitu komersial, penelitian, penentuan legal dokumen, dan penentuan jenis kayu
sebagai barang bukti di pengadilan. Secara konvensional, identifikasi kayu dilakukan oleh
peneliti anatomi dalam waktu 1–2 minggu, agar akurasi hasil identifikasi jenis kayu tinggi.
Pada tahun 2017 dan 2018, P3HH bekerjasama dengan Puslit Informatika, LIPI
mengembangkan alat identifikasi kayu otomatis berbasis desktop dan smartphone
berdasarkan ciri anatomi yang ada pada koleksi kayu Xylarium Bogoriense dengan
aplikasi computer vision. Algoritma computer vision mampu mengambil dan
mengumpulkan citra permukaan kayu sebagai pangkalan data untuk acuan identifikasi
jenis kayu. Untuk meningkatkan akurasi hasil identifikasi jenis kayu dengan alat
identifikasi kayu otomatis, koleksi otentik kayu Xylarium Bogoriense perlu ditambah. Hasil
pengembangan menunjukkan bahwa koleksi otentik Xylarium Bogoriense bertambah dari
45.067 spesimen menjadi 190.838 spesimen kayu, dan Xylarium Bogoriense tercatat
sebagai xylaria terbesar di dunia.
Kata kunci: Koleksi kayu, otentik, Xylarium Bogoriense, identifikasi, otomatis

1. LATAR BELAKANG
Indonesia

merupakan

salah

satu

negara

tropis

yang

memiliki

keanekaragaman hayati sangat tinggi. Kartasujana dan Suherdie (1993) melaporkan
bahwa Indonesia memiliki sekitar 4.000 jenis pohon penghasil kayu yang tumbuh
dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua. Dari jumlah tersebut Kartasujana
dan Martawijaya (1979) telah mengelompokkan kayu yang diperdagangkan di
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Indonesia ke dalam 120 kelompok jenis kayu perdagangan. Pada tahun 1981, Pusat
Litbang Hasil Hutan mempublikasikan data dan informasi 30 jenis pohon penghasil
kayu dalam buku Atlas Kayu Jilid I (Martawijaya, Kartasujana, Kadir, & Prawira,
1981). Data dan informasi dalam atlas kayu tersebut dipandang sangat bermanfaat
bagi industri berbahan baku kayu, sehingga proses publikasi dilanjutkan dengan
penerbitan Atlas Kayu jilid II, jilid III, dan jilid IV (Abdurrohim, Mandang, &
Sutisna, 2004; Martawijaya, Kartasujana, Mandang, Prawira, & Kadir, 1989;
Muslich et al., 2013). Data dan informasi sifat kayu tersebut berasal dari hasil
penelitian di Puslitbang Hasil Hutan dan koleksi kayu yang berada di Xylarium
Bogoriense 1915.
Pada tahun 1998, Plant Resources of South-East Asia (PROSEA)
mempublikasikan tiga buku pengelompokan jenis pohon penghasil kayu, yaitu
PROSEA 5 (1) Timber trees: Major commercial timbers yang berisi data dan
informasi jenis kayu yang sudah banyak diperdagangkan, PROSEA 5(2) Timber
trees: Minor commercial timbers yang berisi data dan informasi jenis kayu yang
sedikit diperdagangkan, dan PROSEA 5(3) Timber trees: Lesser known timbers
yang berisi data dan informasi jenis kayu yang belum dikenal dalam perdagangan.
Salah satu peneliti Puslitbang Hasil Hutan, Ir. Y.I. Mandang terlibat dalam
penyusunan salah satu buku tersebut dengan memanfaatkan data dan informasi
yang terdapat dalam koleksi kayu Xylarium Bogoriense 1915.
Pada tahun 2003, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan No. 163/Kpts-II/2003 tentang pengelompokkan jenis kayu
sebagai dasar penngenaan iuran kehutanan. Dalam Surat Keputusan tersebut jenis
pohon penghasil kayu dikelompokkan dalam 121 kelompok dagang yang mencakup
186 kelompok jenis kayu (Kementerian Kehutanan, 2015). Pada tahun 2017,
Djarwanto et al. (2017) menerbitkan konsep pengelompokan jenis kayu
perdagangan Indonesia. Dalam buku tersebut, jenis kayu dikelompokkan
berdasarkan keindahan corak, berat jenis (kelas kuat) dan kelas awetnya, sehingga
seluruh jenis kayu dapat diperdagangkan dan pengelompokannya dengan sistem
nilai. Penentuan jenis kayu perdagangan dengan sistem penilaian ini dilakukan
berdasarkan koleksi kayu otentik Xylarium Bogoriense 1915.
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Salah satu hal penting dalam pengelompokan jenis kayu perdagangan
adalah penentuan jenis melalui identifikasi kayu. Proses identifikasi kayu dilakukan
berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalam kayu yang meliputi ciri makroskopis dan
mikroskopis suatu kayu. Ciri-ciri tersebut digunakan sebagai penanda untuk
menentukan suatu jenis kayu. Pada tahun 2006, Ir. Y.I. Mandang menyusun
pangkalan data koleksi kayu Xylarium Bogoriense 1915 yang sangat bermanfaat
tidak hanya untuk mengetahui alamat penyimpanan koleksi kayu, namun juga untuk
menunjang identifikasi jenis kayu (Mandang, 2006). Dalam hal ini, data dan
informasi koleksi kayu otentik Xylarium Bogoriense menjadi acuan dalam
penentuan jenis kayu.
Saat ini, Laboratorium Anatomi Lignoselulosa, Puslitbang Hasil Hutan
memiliki Xylarium Bogoriense 1915 yang berisi koleksi kayu otentik yang telah
dikumpulkan sejak 1914. Setiap spesimen koleksi kayu tersebut disertai data dan
informasi kolektor, asal spesimen, nama lokal, nama jenis berdasarkan identifikasi
herbarium, famili, dan berat jenis. Data dan informasi serta koleksi kayu otentik
tersebut saat ini menjadi acuan dalam identifikasi jenis suatu kayu. Laboratorium
anatomi lignoselulosa Puslitbang Hasil Hutan saat ini memberikan pelayanan jasa
identifikasi kayu kepada masyarakat luas dan laboratorium tersebut sudah
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ISO 17025:2008.
Pengajuan pengujian identifikasi kayu dilakukan oleh perusahaan kayu, bea cukai,
kepolisian, dan perguruan tinggi yang memerlukan penentuan jenis suatu kayu.
Dalam beberapa kasus hukum yang menyertakan kayu sebagai barang bukti
di pengadilan, identifikasi jenis kayu harus dilakukan secara akurat dengan
mengacu pada koleksi kayu Xylarium Bogoriense 1915. Pada awal tahun 2018,
koleksi kayu Xylarium Bogoriense 1915 berjumlah 45.067 spesimen terdiri atas
110 suku, 785 marga, dan 3.667 jenis kayu otentik. Pada saat itu, Xylarium
Bogoriense 1915 menduduki peringkat ketiga dunia setelah Amerika dan Belgia.
Xylarium Bogoriense 1915 memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah
koleksinya, karena Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Penambahan
jumlah koleksi tidak hanya meningkatkan peringkat di dunia, tetapi juga membantu
akurasi proses identifikasi kayu, karena identifikasi kayu dilakukan berdasarkan
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koleksi otentik Xylarium Bogoriense 1915. Pada minggu ketiga bulan September
2018, Xylarium Bogoriense telah berhasil mengumpulkan spesimen sebanyak
193.858 spesimen dan menjadikan koleksi kayu otentik Xylarium Bogoriense
terbesar sedunia setelah Belanda, Amerika Serikat, dan Belgia.
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa koleksi kayu otentik Xylarium
Bogoriense telah menjadi pangkalan data penting sebagai acuan dalam proses
identifikasi jenis kayu. Identifikasi kayu dilakukan secara konvensional dengan
cara pengamatan makroskopis dengan bantuan lup dan mikroskopis dengan bantuan
mikroskop. Proses identifikasi jenis kayu secara konvensional tersebut memerlukan
waktu yang lama dan tingkat akurasi yang berbeda-beda. Metode identifikasi jenis
kayu

telah

dikembangkan

diantaranya

menggunakan

Near-Infra

Red

Spectroscophy, Laser Induced Plasma Spectroscopy, DART-TOEFM, dan
Deoxyribonucleic acid (DNA), namun biaya dan teknologi yang diperlukan saat ini
tidak terjangkau. Salah satu metode identifikasi kayu yang memiliki kemungkinan
untuk dikembangkan adalah identifikasi kayu menggunakan computer vision
karena dapat dilakukan dengan biaya tidak mahal dan hasilnya cepat diperoleh.
Pada tahun 2017 dan 2018, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
(P3HH) bekerjasama

dengan Pusat

Penelitian

Informatika

(P2I),

LIPI

melaksanakan kerjasama penelitian berjudul ‘Pengembangan Sistem Identifikai
Jenis Kayu untuk Mendukung Integritas Keanekaragaman Hayati di Indonesia’.
Kegiatan penelitian tersebut didanai oleh Program Insinas Riset Pertama
Kemitraan, bidang teknologi informasi dan komunikasi. Rujukan tema dalam
program kerjasama penelitian tersebut adalah rujukan tema nomor 3, yaitu teknoloi
untuk peningkatan konten TIK (3.2) pengembangan teknologi big data.
Pengembangan sistem identifikasi kayu otomatis ini diharapkan dapat
mempermudah proses identifikasi kayu, terutama untuk penentuan jenis kayu di
lapangan. Pada tahun 2017 dilakukan penelitian identifikasi kayu otomatis
berdasarkan computer vision dengan algoritma ekstraksi pola dan algoritma
pengklasifikasi pola berbasis desktop (PC) dengan bantuan mikroskop digital
(Gambar 1).
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Gambar 1. Skema purwarupa sistem identifikasi kayu otomatis berbasis desktop
Dalam sistem identifikasi kayu generasi pertama ini, alat akuisisi data dan
antar-muka aplikasi dilakukan pada sistem woodID seperti ditampilkan pada
Gambar 2.

Gambar 2. Alat akuisisi data dan antar-muka aplikasi pada sistem woodID
Pada

tahun

2018,

dilakukan

pengembangan

sistem

identifikasi

menggunakan deep learning algorithm dengan sistem data citra permukaan kayu
yang diperoleh dari perangkat lensa makro dan kamera yang tersedia pada
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perangkat smartphone. Skema purwarupa sistem identifikasi kayu otomatis
menggunakan smartphone disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3. Skema prototipe sistem pada tahun 2018
Untuk mendukung pengembangan sistem identifikasi kayu otomatis
berbasis smartphone, perlu dilakukan penambahan koleksi kayu otentik sebagai
bahan referensi identifikasi kayu. Selain itu, perlu dilakukan penataan data dan
informasi koleksi otentik kayu Xylarium Bogoriense agar pemanfaatan data dan
informasi koleksi kayu otentik dapat dilakukan secara optimal. Terkait sistem
identifikasi kayu otomatis, perlu dilakukan pembahasan regulasi untuk mendukung
implementasi sistem identifikasi kayu otomatis di lapangan.

2. SASARAN DAN TUJUAN
Penambahan dan penataan koleksi kayu Xylarium Bogoriense dilakukan
untuk meningkatkan akurasi hasil identifikasi kayu otomatis yang dikembangkan
melalui kegiatan kerjasama penelitian yang dibiayai oleh Program Riset Pratama
Kemitraan Kemenristekdikti.
Sasaran yang ingin dicapai adalah penambahan spesimen koleksi kayu
otentik Xylarium Bogoriense untuk meningkatkan peringkat xylaria Indonesia di
dunia. Selain penambahan koleksi kayu otentik dilakukan juga penataan dan
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pembaruan pangkalan data Xylarium Bogoriense 1915 agar dapat mendukung
sistem identifikasi kayu.

3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Kegiatan
Kegiatan sosialisasi Xylarium Bogoriense akan dilakukan di Medan,
Pekanbaru, Palangkaraya, Makassar, Samarinda, Pontianak, dan Tarakan serta
beberapa kota di Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Semarang, Bandung dan Bogor.
Pengumpulan spesimen kayu dilakukan secara langsung di Cikampek, Jawa Barat,
sedangkan pengumpulan data dan informasi juga dilakukan di Bandung terkait
dengan pembuatan alat sistem identifikasi kayu otomatis di Pusat Penelitian
Informatika, Bandung. Pengujian jenis kayu dari koleksi herbarium dilakukan di
Puslit Biologi, LIPI, Cibinong. Pembuatan contoh kayu dilakukan di Bogor untuk
menambah koleksi kayu otentik berbentuk trapesium.
B. Bahan dan Alat
Spesimen kayu dikumpulkan dari areal KHDTK di Cikampek yang sudah
roboh. Bahan spesimen kayu berbentuk disk setebal 7 cm dikumpukan dari batang
kayu yang sudah roboh akibat cuaca. Disk setebal 7 cm dipersiapkan dengan
memotong disk dari dolok yang sudah rebah. Pencatatan data dan infomasi
diperoleh dengan mewawancarai pengelola KHDTK dan masyarakat setempat yang
mengetahui keberadaan Kawasn Hutan dengan Tujuan Khusus. Koleksi kayu
otentik dibuat dari potongan 1/8 lingkaran disk kayu yang dilengkapi dengan
herbariumnya. Potongan kayu dibuat dalam bentuk trapesium dan diberi nomor
sesuai dengan nomor koleksinya, sedangkan herbariumnya diidentifikasi di
Puslitbang Biologi, LIPI.
Pihak yang terkait kegiatan ‘Diversifikasi Data Jenis Kayu Xylarium
Bogoriense 1915 untuk Pengembangan Alat Identifikasi Kayu Otomatis’ adalah
Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Bea Cukai, Asosiasi
Pengusaha Kayu Indonesia, Pusat Penelitian Informatika (P2I), industri
pengusahaan hutan alam, Puslit Biologi LIPI, unit kerja lingkup BLI, Perguruan
Tinggi, Dinas Kehutanan, dan Perhutani.
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C. Prosedur Kerja
1) Penambahan koleksi kayu Xylarium Bogoriense 1915
2) Pembaharuan pangkalan data Xylarium Bogoriense 1915
3) Identifikasi Herbarium
4) Rancangan regulasi implementasi sistem identifikasi kayu otomatis
D. Analisis Data
Data dan informasi yang akan diperoleh meliputi nama pengumpul contoh,
lokasi pengambilan contoh, nama lokal, dan nama botani akan menjadi data jenis
koleksi kayu otentik Xylarium Bogoriense 1915. Nama pengumpul, lokasi
pengambilan contoh, dan nama lokal diperoleh dari petugas di lapangan. Nama
botani diperoleh dari hasil identifikasi herbarium di Puslit Biologi, LIPI. Data dan
informasi tersebut secara lengkap akan menjadi pangkalan data koleksi kayu otentik
Xylarium Bogoriense 1915.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sosialisasi Xylarium Bogoriense
Sosialisasi tentang Xylarium Bogoriense menuju koleksi terbesar sedunia
mulai dilakukan pada tanggal 19 Maret dan 23 Juli 2018 di Bogor, Jawa Barat
menyertakan beberapa pihak terkait yaitu pihak swasta, Dinas Kehutanan setempat,
BUMN – Perhutani, Asosiasi Pengusaha Hutan, dan Perguruan Tinggi. Selanjutnya,
sosialisasi dilakukan di Medan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan mengundang
pihak swasta, Dinas Kehutanan setempat, Asosiasi Pengusaha Hutan, dan
Perguruan Tinggi. Pada tanggal 29 Agustus 2018, sosialisasi dilakukan di Pekan
Baru, Riau dengan mengundang Perguruan Tinggi, Dinas Kehutanan setempat,
Asosiasi Pengusaha Hutan.
Bahan sosialisasi Xylarium Bogoriense berupa paparan dalam power point
dan paparan mini video yang dibuat untuk memberikan pengertian tentang
Xylarium Bogoriense, alat identifikasi kayu otomatis dan cara pengumpulan
spesimen.
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B. Pengumpulan Kayu Hasil Sosialisasi
Setelah acara sosialisasi Xylarium Bogoriense di beberapa tempat, kiriman
spesimen kayu mulai berdatangan ke Laboratorium Anatomi Lignoselulosa,
Puslitbang Hasil Hutan, Bogor. Persiapan sampel kayu, pemberian kode dan
pemilihan sampel kayu serta pengiriman spesimen kayu ditunjukan dalam Gambar
13. Spesimen kayu datang dalam bentuk potongan 5 cm x 5 cm x 7 cm dan potongan
1/8 lingkaran serta dalam bentuk potongan disk (Gambar 5).

Gambar 4. Pengumpulan spesimen, pengkodean, seleksi dan pengiriman spesimen
kayu ke Bogor

Gambar 5.

Kiriman spesimen kayu yang datang dari berbagai penjuru tanah air
untuk koleksi Xylarium Bogoriense
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Setelah kayu koleksi dikumpulkan di tempat transisi Xylarium Bogoriense,
selanjutnya spesimen tersebut akan diperiksa otentitifikasinya sebelum menjadi
koleksi otentik Xylarium Bogoriense (Gambar 6).

Gambar 6. Penempatan spesimen koleksi kayu sebelum verifikasi otentifikasi
spesimen
Pemantauan

jumlah

koleksi

kayu

dilakukan

melalui

laman

http://xylariumindonesia.pustekolah.org/data-koleksi/. Jumlah spesimen koleksi
kayu disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Koleksi kayu Xylarium Bogoriense
Kode
0
1
2
3

Asal koleksi
Xylarium Bogoriense 1915
Kebun Raya Bogor
Kebun Raya Universitas Mulawarman Samarinda
Museum Kayu Tuah Himba

Jumlah spesimen
89.591
221
157
200
80

Kode
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Asal koleksi
Balitek KSDA Samboja
Universitas Tadulako
Musi Hutan Persada
Museum Kayu Wanagama
PT. Meranti Sakti Indonesia
Balitek DAS Solo
PT. Teluk Nauli
UPT KPH Wilayah VII
UPT KPH Wilayah III
PT. Inhutani IV Unit Sumut
PT. Inhutani IV Unit Riau
PT. Erna Djuliawati
Ratah Timber
PT. Itci Kayan Hutani
PT. Finantara Intiga
PT. Kalimantan Subur Permai
PT. Daya Tani Kalbar
PT. ALAM INROTAMA
PT. WIJAYA PERKASA INDAH
CV. KARTIKA GRAHA
PT. SMART
PT. PLYWOOD KAYU LESTARI
PT. WOOD VENEER ADI PERKASA
PT. SAPERINDO
PT. PROFILINDAH KHARISMA
CV. ADI GUNA UTAMA
CV. PURBHA
UPT KPH Wilayah VI Gunung Sitoli
UPT KPH Wilayah III Kotanopan, Sumut
UPT KPH Wilayah VI Sipirok, Tapanuli Selatan
UPT KPH Wilayah V Labuhan Batu, Sumut
UPT KPH Wilayah I Stabat, Sumut
UPT KPH Wilayah X Padangsidempuan, Sumut
Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan
Kuok Riau
Universitas Riau
UPT KPH Wilayah XI Sumatera

Jumlah spesimen
1.323
1.466
550
183
1.333
1
1.044
29
141
35
62
184
100
350
40
24
4
150
100
25
100
50
175
50
100
25
300
92
39
45
62
57
106
1.263
4.296
125

81

Kode
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Asal koleksi
Balai Litbang LHK Makassar
Perum Perhutani
Balai Litbang LHK Aek Nauli
Toba Pulp Lestari
Inhutani IV GM Sumbar Riau
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
PT. Kayan Makmur Sejahtera
Balai Litbang Teknologi Perbenihan Tanaman
Hutan Bogor
Balai Litbang Teknologi Agroforestry
Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan
Balai Litbang LHK Palembang
Balai Litbang LHK Manado
PT. Widya Artha Perdana Kaltim
Balai Besar Litbang Ekosistem Dipterokarpa
Balai Litbang LHK Banjarbaru
Balai Litbang LHK Manokwari
Pusat Litbang Hutan
Balai Litbang Teknologi HHBK
Dr. Eng. Hotmatua Daulay
PT. Arara Abadi
PT. Intracawood Manufacturing
PT. Intraca Hutan Lestari
Balai Litbang LHK Kupang
Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Sc
PT. Wirakarya Sakti
Muba Sumsel (PT Sebangun Bumi Andalas, Bumi
Andalas Permai dan Bumi Mekar Hijau)
UPT KPH Wil. II Pematang Siantar
KPH Wilayah XII, Tarutung, Tapanuli Utara
KPH XIII Dolok Sanggul, Sumatera Utara
KPH Wilayah XIV Sidikalang, Sumatera Utara
Balai Karantina Palu, Kementerian Pertanian,
PT. Inhutani I, UMH Gowa, Sulawesi Selatan
PT. Inhutani I, Tarakan, Kalimatan Utara
KPH Wilayah IX, Payabungan, Sumatera Utara
PT Sarmiento Parakanita, kalimantan Tengah

Jumlah spesimen
1.2
45.731
1
121
62
20.035
500
1.5
1
1
1.269
1.083
537
628
130
110
4
1
10
541
91
35
110
20
100
100
100
20
123
61
1.45
30
132
96
203
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Kode
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Asal koleksi
PT. Inhutani I Tarakan
PT. Inhutani I, UMH Meraang, Kaltim
Universitas Pattimura
Universitas Tanjungpura
PT. Inhutani I Labanan
PT. Yotefa Sarana Timber
KPH Bandung Selatan
PT. Gruti
PT. Inhutani I Tarakan IV
PT. Inhutani I Tarakan V
PT. Inhutani I Samborata
PT. Inhutani I Tarakan
BPHP Wilayah I Banda Aceh
PT. Trisetia Intiga (Korindo)
Jumlah (=Xylarium Indonesia)

Jumlah spesimen
207
207
201
49
81
112
1
1000
199
171
465
220
400
221
193.858

C. Pengambilan Spesimen Kayu di KHDTK
Selain melakukan sosialisasi pengumpulan spesimen kayu kepada pihak
terkait, dilakukan juga pengumpulan spesimen kayu di Kawasan Hutan Dengan
Tujuan Khusus (KHDTK) Cikampek, Jawa Barat. Kayu yang dikumpulkan berasal
dari dolok pohon yang sudah tumbang di KHDTK. Pohon yang sudah tumbang di
KHDTK merupakan jenis pohon yang sudah diketahui jenis dan tahun tanamnya,
sehingga sangat tepat sebagai koleksi kayu otentik.
Berdasarkan petunjuk petugas lapangan, ditemukan sembilan jenis kayu
yang sudah tumbang di kawasan KHDTK Cikampek, Desa Cikampek Timur, Kec.
Cikampek, Kab. Karawang. Data spesies pohon yang sudah tumbang di KHDTK
Cikampek adalah Khaya anthotheca C.DC.; Khaya grandifolia Thompson;
Hymenaea courbaril L.; Pterocarpus sp., Acacia mangium Willd., Acacia
auriculiformis, Pterygota alata dan Richinodendron apricanum. Pengambilan
sampel kayu untuk koleksi Xylarium Bogorienses 1915 dilakukan dari batang kayu
yang sudah tumbang, dalam bentuk disk ukuran tebal 7,5 cm.
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Gambar 7.

Proses pemotongan dan pengumpulan disk sampel kayu di KHDTK
Cikampek
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Pemanfaatan dolok kayu di KHDTK untuk penelitian merupakan hal yang
tepat, karena pemanfaatan dolok kayu yang telah tumbang akibat persitiwa alam
untuk kepentingan komersial tidak diperbolehkan. Dalam hal penggunaan dolok
yang telah tumbang untuk koleksi Xylarium Bogoriense merupakan hal yang tepat
karena jenis pohon yang tumbang sudah diketahui secara pasti, bahkan tahun
tanamnya pun juga telah dicatat oleh pengelola KHDTK, sehingga kayu yang
dikumpulkan dari KHDTK bisa menjadi koleksi kayu otentik.
D. Pangkalan Data LignoIndo
Dalam mendukung pengembangan pangkalan data citra kayu untuk alat
identifikasi kayu otomatis, maka dibentuklah pangkalan data LignoIndo yang
disimpan di grid LIPI. Pangkalan data tersebut berisi gambar citra permukaan
lintang kayu makro yang merupakan foto permukaan lintang. Data citra permukaan
kayu diperoleh dari perangkat lensa makro dan kamera yang tersedia di perangkat
smartphone. Aplikasi mobile yang telah ter-install di smartphone akan langsung
memberikan jawaban berupa identitas kayu yang diperiksa. Bila diperlukan,
aplikasi mobile juga akan mengirimkan lokasi serta citra kayu hasil foto ke cloud
server. Ketersediaan dataset berukuran besar yang terkumpul di tahun pertama
sangat mendukung implementasi algoritma deep learning pada proses
pengembangan sistem (Gambar 17).

Gambar 8. Skema pengembangan alat identifikasi kayu otomatis dengan
pangkalan data LignoIndo
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Dataset citra permukaan kayu diberi nama ‘LignoIndo’. Dataset ini terdiri
atas 809 jenis (species) kayu dengan jumlah data sebanyak 4.854 citra. Data citra
ini dikumpulkan pada rentang waktu antara bulan Juli hingga November 2017.
Beberapa citra permukaan kayu yang telah tersedia bisa ditunjukkan pada Gambar
9. Pengelompokan jenis kayu yang ada di dalam ‘LignoIndo”, terdiri atas lima
kelompok kayu perdagangan, yaitu:
1. Kelompok kayu perdagangan Kelas Komersial Indah I;
2. Kelompok kayu perdagangan Kelas Komersial Indah II;
3. Kelompok kayu perdagangan Kelas Komersial I;
4. Kelompok kayu perdagangan Kelas Komersial II; dan
5. Kelompok kayu perdagangan Kelas Komersial III.

Gambar 9.

Beberapa contoh citra kayu yang telah terkumpul di dalam dataset
‘LignoIndo’

Jika ditemui suatu keadaan aplikasi mobile tidak mampu menemukan hasil
identifikasi maka, aplikasi akan mengirimkan citra ke cloud dan menyatakan
statusnya sebagai citra kayu yang belum teridentifikasi. Sistem akan meneruskan
ke ahli anatomi untuk diidentifikasi dan diverifikasi. Jika memang benar citra
tersebut berasal dari jenis kayu yang baru, maka citra dan jenis bisa ditambahkan
ke dalam database. Dengan adanya penambahan data baru ini, maka sistem perlu
melakukan pembelajaran ulang agar kelak bisa mengenali jenis kayu yang belum
dikenal. Citra kayu yang diperoleh serta tanggal/lokasi pengambilan bisa diberikan
ke cloud server jika memang diperlukan. Pengujian bisa dilakukan dengan
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melakukan simulasi input citra kayu baik dari Bandung (P2I) maupun Bogor
(P3HH). Sistem identifikasi kayu ini mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk
digunakan beberapa keperluan, antara lain: pemeriksaan lalu lintas ekspor impor
kayu oleh petugas bea cukai, pemeriksaan jenis kayu oleh pelaku industri
perkayuan, pengumpulan keberadaan jenis kayu pada daerah tertentu oleh peneliti
kayu, dan sebagai alat bantu pada proses investigasi forensik oleh pihak kepolisian.
Data citra kayu yang telah diunggah di LignoIndo terdiri dari 5 kelas
komersial dengan 10 spesies kayu untuk setiap kelas. Setiap spesies terdiri atas 6
citra, sehingga total jumlah data citra adalah 5×10×6 = 300 citra. Daftar nama jenis
kayu dan pengelompokannya disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2. Daftar nama jenis kayu dan pengelompokannya dalam LignoIndo
No

1

2

3

4

5

Kelas

Nama Spesies
1.
2.
3.
4.
5.

Mussaendopsis-beccariana
Tristania-obovata
Diospyros-pilosanthera
Eusidecoxylon-zwageri
Mimusops-elergi

6. Dillenia-obovata
7. Fagraea-fragrans
8. Lagerstroemia-paniculata
9. Carallia-brachiata
10. Melanorrhoea-wallichii

1.
2.
3.
4.
5.

Fagraea-ellliptica
Hymenodictyon-excelsum
Ficus-callosa
Artocarpus-gomeziianus
Acer-niveum

6. Cantleya-corniculata
7. Calophyllumm-rigidum
8. Azadirachta-indica
9. Castanopis-acuminatissima
10. Macaranga-pruinosa

Komersial 3

1.
2.
3.
4.
5.

Cratoxylon-formosum-Dyer
Shorea-ochrophloia-Sym
Cotylelobium-melanoxylon
Shorea-maxwelliana-King
Shorea-balangeran-Burck

6. Dehaasia-cuneata-BI
7. Elateriospermum-tapos-BI
8. Dehaasia-firma-BI
9. Shorea-kunstleri-King
10. Shorea sumaterana

Komersial 4

1.
2.
3.
4.
5.

Artocarpus-anisophyllus
Antidesma-bunius
Artocarpus-lanceifolius
Artocarpus-rigidus
Agathis-endertii

6. Acacia-auriculiformis
7. Alstonia-spectabillis
8. Anisoptera-grossivernia
9. Actinodaphne-glabra
10. Artocarpus-dadah

Komersial 5

1.
2.
3.
4.
5.

Litsea-robusta
Myristica-iners
Litsea-angulata
Litsea-resinosa
Macaranga-hosei

6. Dyera-costulata
7. Durio-kutjensis
8. Knema-glauca
9. Canarium-apertum
10. Durio-oxleyanus

Komersial
Indah 1

Komersial
Indah 2
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Gambar 10. Folder spesies setiap kelas komersial dalam LignoIndo

E. Xylarium Bogoriense Terbesar di Dunia
Setelah sosialisasi, gelombang dukungan terhadap Xylarium Bogoriense
selalu bertambah. Kiriman spesimen kayu yang berpotensi dimanfaatkan sebagai
kayu koleksi autentik terus bertambah. Perhitungan sementara menunjukkan bahwa
koleksi spesimen kayu Xylarium Bogoriense mencapai 193.858 spesimen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Sosialisasi Xylarium Bogoriense ke berbagai tempat dengan menyertakan
berbagai pihak terkait yaitu Perguruan Tinggi, Dinas Kehutanan, industri perkayuan
swasta, BUMN di bidang kehutanan telah mampu menggerakan beberapa pihak
untuk menambah koleksi Xylarium Bogoriense menjadi berjumlah 193.858
spesimen dan menjadi yang terbanyak sedunia. Koleksi kayu Xylarium Bogoriense
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tersebut akan menjadi sarana dukungan pangkalan data alat identifikasi kayu
otomatis.
B. Saran
Spesimen kayu yang dikirimkan ke Laboratorium Anatomi Lignoselulosa,
Puslitbang Hasil Hutan merupakan bentuk sumbangan perhatian pihak terkait
dalam memajukan pangkalan data Xylarium Bogoriense. Spesimen tersebut perlu
verifikasi lebih lanjut untuk menjadi koleksi otentik Xylarium Bogoriense.
Pengelolaan dan perawatan terhadap koleksi Xylarium Bogoriense perlu terus
dilakukan termasuk fumigasi agar predikat xylaria yang memiliki koleksi terbesar
sedunia tersebut dapat dipertahankan secara kuantitas maupun kualitas sarana dan
prasarananya.
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ABSTRAK
Pengetahuan sifat dasar kayu kurang dikenal, dapat menentukan penggunaannya yang
tepat sehingga pemanfaatannya lebih optimal. Kayu kurang dikenal dalam penggunaannya
yang sesuai dengan sifat yang dimiliki menjadi pemasok bahan baku industri perkayuan.
Dengan demikian, memanfaatkan kayu kurang di kenal akan dapat meningkatkan
diversifikasi penggunaan kayu. Pada kegiatan ini, bahan yang dipakai adalah dua jenis
kayu dari Kalimantan Barat yaitu nyerakat (Hopea cernua Teijsm. & Binn.) dan resak
(Vatica spp.). Sifat dasar yang diteliti adalah struktur anatomi dan dimensi serat, fisis dan
mekanis, keawetan terhadap serangga, jamur, keterawetan, pengeringan, pemesinan, venir
dan kayu lapis, kimia dan destilasi kering serta pulp dan kertas. Penelitian laboratorium
dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bogor. Pengujian lapangan
keawetan kayu dilakukan di Cikampek dan Pulau Rambut. Pengambilan kayu di lapangan
terkendala sering sulit mendapatkan ijin lokasi hutan alam yang masih aktif HPH-nya,
penjadwalan yang berubah-ubah dari pemilik HPH hingga sulitnya menyesuaikan waktu
penelitian. Peralatan laboratorium yang sudah tua dan sering rusak merupakan kendala
klasik tersendiri. Hasilnya menunjukkan bahwa kayu nyerakat dan resak cocok untuk
berbagai penggunaan yaitu bahan bangunan, venir, dan arang, kecuali untuk pulp karena
seratnya pendek sehingga rendemen pulpnya rendah.keyu nyerakat dan resak memiliki
kelas awet tinggi yaitu kelas I terhadap rayap, dan kelas II terhadap jamur, sehingga untuk
pemakaian normal tidak perlu diawetkan.
Kata kunci: Kayu Kalimantan, sifat anatomi, pengeringan, diversifikasi jenis, keawetan
kayu, pulp, arang
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1. LATAR BELAKANG
Untuk mengenal jenis kayu yang terdapat di Indonesia, sejak tahun 1917
telah dilakukan pengumpulan material herbarium dan contoh kayu yang autentik
dari berbagai wilayah (LPHH, 1976). Berdasarkan material herbarium dan contoh
kayu autentik yang telah terkumpul sampai sekarang di Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hutan (P3H) bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil
Hutan (P3HH), di seluruh Indonesia diperkirakan ada sekitar 4.000 jenis kayu
dengan diameter pohon 40 cm ke atas (Kartasujana & Martawijaya, 1979).
Permasalahan yang ada adalah belum adanya data yang pasti mengenai potensi dari
jenis kayu tersebut. Selain dari pada itu hanya sebagian kecil saja dari jenis kayu
tersebut yang sudah diketahui sifat-sifatnya dan kegunaannya secara tepat.
Dari 400 jenis kayu yang dianggap penting itu baru 267 jenis yang sudah
diketahui sifat dan kegunaannya. Di antaranya sudah dikenal dalam perdagangan
dan dapat dikelompokkan menjadi 120 jenis kayu perdagangan (Kartasujana &
Martawijaya, 1979). Sisanya, yaitu 133 jenis digolongkan ke dalam kelompok kayu
kurang dikenal, mungkin saja merupakan kayu yang mempunyai potensi cukup
besar dan cepat tumbuh.
Jenis kayu kurang dikenal merupakan jenis kayu yang banyak digunakan
masyarakat setempat dan banyak tumbuh tersebar dalam suatu areal di hutan alam,
hutan desa ataupun hutan rakyat. Selama ini masyarakat hanya berdasarkan kepada
kebiasaan dan pengalaman secara turun-temurun. Khusus jenis kayu hutan rakyat
dianggap kurang layak dipakai untuk keperluan tertentu, padahal kemungkinan
kayu tersebut mempunyai sifat yang lebih baik. Kayu yang berasal dari hutan rakyat
biasanya memang mempunyai kandungan kayu muda yang cukup besar
dibandingkan dengan kayu yang berasal dari hutan alam sehingga mempunyai mutu
rendah (Senft et al.,1986).

2. TUJUAN DAN SASARAN
Menyediakan informasi sifat dasar dan kegunaan dua jenis kayu
Kalimantan.
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3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Pengambilan kayu dan data sekunder dilakukan di Kalimantan Barat.
Penelitian laboratoris dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
Bogor, sedangkan pengujian lapangan di Pulau Rambut dan kebun percobaan
Cikampek.
B. Bahan dan Peralatan
Setiap jenis kayu yang digunakan diambil dari bagian batang bebas cabang,
sedangkan bentuk dan ukurannya disesuai dengan yang diperlukan dari masingmasing kegiatan. Jenis kayu yang diteliti berasal dari Kalimantan Barat sebanyak 2
jenis yaitu kayu nyerakat dan resak. Jenis kayu tersebut dipilih dengan mengacu
pada daftar jenis yang belum tercantum dalam Atlas Kayu Indonesia.
C. Prosedur Kerja
Pengamatan ciri morfologi pohon meliputi daun, batang, kulit luar,
perakaran, panjang batang bebas cabang. Pencatatan jika ditemukan serangan jamur
biru dan bubuk basah pada dolok, sejak ditebang sampai di laboratorium
penggergajian. Kondisi batang (tinggi total, tinggi bebas cabang, diameter batang),
daun, perbungaan, buah dan biji juga akan diamati (jika ada saat penebangan).
Pohon yang akan ditebang dipilih yang berbatang lurus, tidak bengkok, tidak cacat
dan dalam keadaan sehat. Contoh kayu yang diambil di lapangan adalah pohon yang
berdiameter +40 cm (jika sulit ditemukan ukuran dapat bergeser). Penebangan
dilakukan serendah mungkin (sampai 130 cm di atas permukaan tanah) atau 20 cm
diatas banir dengan menggunakan chain saw.
1) Pengenalan Struktur Anatomi dan Dimensi Serat
2) Pengujian Sifat Fisis dan Mekanis
3) Pengujian Sifat Pemesinan
4) Pengujian Sifat Keawetan Terhadap Organisme Perusak


Daya Tahan terhadap Rayap Tanah



Pengujian Sifat Keawetan terhadap Jamur



Pengujian keawetan terhadap penggerek kayu di laut

5) Pengujian Sifat Keterawetan
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6) Pengujian Sifat Pengeringan
7) Pengujian Sifat Venir dan Kayu Lapis
8) Pengujian Sifat Kimia dan Nilai Kalor
9) Pengujian Sifat dan Pengolahan Pulp untuk Kertas
D. Analisis Data
Masing-masing sifat kayu yang diteliti dianalisis secara statistik atau
diklasifikasikan sesuai dengan metode yang digunakan atau ditabulasi dan diambil
rata-ratanya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Contoh Kayu yang Diuji
1) Nyerakat (Hopea cernua Teijsm. & Binn.)
Famili Dipterocarpaceae. Tanah tempat tumbuh perbukitan. Tumbuhan daun
lebar. Memiliki banir pendek. Bentuk pohon agak silindris dengan percabangan
melebar ke sisi luar batang. Kulit batang kasar pecah-pecah berwarna gelap
kecoklatan. Pohon: tempat tumbuh pohon terdapat pada titik koordinat S
01°03′23.4″ - E 111°52′30.4″. Tinggi batang bebas cabang 18.10 m, diameter
setinggi dada 48 cm; tinggi kanopi sekitar 31.52 m. Posisi daun mengumpul
sedikit pada ujung ranting, terletak bersilangan. Bunga dan buah tidak dijumpai.
Nomor koleksi xylarium 34455. Distribusi pohon nyerakat meliputi Peninsular
Malaysia, Sumatra, Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah, West-, Central- and EastKalimantan) (Soerianegara dan Lemmens, 1994).
2) Kayu resak (Vatica spp.)
Famili Dipterocarpaceae; Genus: Vatica (Lemmens, Soerianegara dan Wong,
1994). Tapak tempat tumbuh perbukitan. Tumbuhan daun lebar. Tajuk tipis.
Batang bagian bawah berbanir. Batang tegak agak silindris. Kulit batang
berwarna gelap coklat agak cerah, tidak terlalu tebal, agak kasar bersisik.
Pohon: tumbuh pada posisi koordinat S 01°03′26.8″ dan E 111°52′25.0″.
diameter setinggi dada 46 cm tinggi bebas cabang 990 cm. Nomor koleksi
xylarium 34456. Distribusi pohon resak meliputi Peninsular Malaysia, Sumatra,

93

Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah, West-, Central- and East-Kalimantan, dan
Papua) (Soerianegara dan Lemmens, 1994).
B. Pengenalan Struktur Anatomi dan Dimensi Serat
Struktur Anatomi dan Dimensi Serat
No koleksi

: 34435

Nama lokal

: Nyerakat

Nama botani

: Hopea cernua Teijsm. & Binn.

Famili

: Dipterocarpaceae

Genus

: Hopea

Pustaka

: Hopea Roxb. S. Sudo (1994) Dalam I. Soerianegara,& R.H.M.J.

Lemmens (Eds.) Plant Resources of South-East Asia 5(1) Timber trees: Major
commercial timbers. Bogor: PROSEA, Bogor Indonesia. pp.238-255.

Gambar 1. Penampang disk kayu nyerakat (Hopea cernua Teijsm.& Binn.)

Gambar 2. Penampang lintang (X) dan sisi kayu nyerakat (Hopea cernua
Teijsm.& Binn.)
Ciri umum
Kayu teras berwarna cokelat kuning kehijauan tampak berbeda nyata dengan kayu
gubalnya yang berwarna putih kekuningan; serat bergelombang sampai berpadu;
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tekstur sedang sampai agak halus, terdapat daerah berwarna lebih muda seakan
menyerupai garis yang melingkari kayu menyerupai lingkaran tumbuh; kilap agak
mengkilap; kesan raba agak licin; dan kekerasan keras. Pada bagian empulur kayu
berwarna gelap diduga akibat pohon terserang penyakit.

a

b

c

d

Gambar 3. Kayu nyerakat (Hopea cernua Teijsm.& Binn.)
a.
b.
c.
d.

Penampang lintang (X), skala 200 µm
Penampang radial (R), skala 200 µm
Penampang tangensial (T), skala 200 µm
Penampang tangensial (R), skala 50 µm

Ciri anatomi
Lingkar tumbuh tidak jelas; pembuluh tersusun baur, hampir seluruhnya soliter,
kadang ditemui bergabung radial hingga 2–3 sel, diameter tangensial 154,8 ± 30,54
µm, frekuensi per-mm2 13±1,5 pembuluh, bidang perforasi sederhana, ceruk antar
pembuluh selang seling, berumbai, bentuk bulat, berukuran 7,86±0,44µm, panjang
pembuluh 525,43± 88,15 µm. Ceruk antara pembuluh dan jari-jari serta pembuluh
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dan parenkima berbentuk bulat sampai oval, sederhana sampai setengah
berhalaman, tilosis banyak dijumpai.
Jari-jari 1–3 seri, komposisi seluruhnya sel baring, tinggi 370,93± 103µm, dan
frekuensi jari-jari per-mm adalah 5,57± 0,57µm.
Serat panjang 1.208,98 ± 162,74µm, diameter 26,34±3,14µm, tidak bersekat,
dinding sel tipis sampai tebal, namun secara umum lebih kecil dari serat kayu giam.
Noktah berukuran kecil, sederhana sampai berhalaman.
Parenkima aksial paratrakea vaskisentrik dan aliform dan pita sempit < 3 lapis sel,
panjang dua – empat sel per untai.
No koleksi

: 34436

Nama lokal

: Resak

Nama botani

: Vatica spp.

Famili

: Dipterocarpaceae

Genus

: Vatica

Pustaka

: Ilic, J. (1994). Vatica L.Dalam Dalam I. Soerianegara,& R.H.M.J.

Lemmens (Eds.) Plant Resources of South-East Asia 5(1) Timber trees: Major
commercial timbers. Bogor: PROSEA, Bogor Indonesia.pp.461-73.

Gambar 4. Penampang disk kayu resak (Vatica spp.)
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Gambar 5. Penampang lintang (X) dan sisi kayu resak (Vatica spp.)
Ciri umum
Kayu teras berwarna cokelat agak kuning kehijauan dengan garis-garis kehitaman
berbeda dengan kayu gubalnya yang berwarna cokelat kekuningan; serat lurus;
tekstur agak halus dan tidak merata; kilap agak mengkilap; kesan raba agak licin;
dan kekerasan keras.
Ciri anatomi
Lingkar tumbuh kurang jelas; pembuluh tersusun baur, hampir seluruhnya soliter,
diameter tangensial 127,99±27,14µm, frekuensi per-mm2 16,4±1,28 pembuluh,
bidang perforasi sederhana, ceruk antar pembuluh selang seling, bentuk bulat,
berukuran 7,69±0,58µm, panjang pembuluh 599,81± 136,83µm. Ceruk antara
pembuluh dan jari-jari serta pembuluh dan parenkima berbentuk bulat sampai oval,
sederhana sampai setengah berhalaman, tilosis banyak dijumpai.
Jari-jari dalam dua macam ukuran, jari jari kecil uniseriat, tinggi 383,68± 55,53µm,
jari jari besar 2–5 seri tinggi 1.034,82 ± 320,95µm, komposisi sel baring diantara
satu-dua baris sel tegak di bagian atas dan satu-dua baris sel tegak di bagian bawah,
frekuensi jari-jari adalah 6,27 ± 0,78jari-jari per mm.
Serat

panjang 1.585,38±140,25µm, diameter 28,31±2,39µm, tidak bersekat,

dinding sel tipis sampai tebal, namun secara umum lebih kecil dari serat kayu giam.
Noktah pada serat sederhana sampai berhalaman dengan diameter 6,59± 0,15 µm.
Parenkima aksial paratrakea vaskisentrik dan aliform dan pita sempit < 3 lapis sel,
panjang dua – empat sel per untai.
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a

c

b

d

Gambar 6. Kayu resak (Vatica spp.)
a.
b.
c.
d.

Penampang lintang (X), skala 200 µm
Penampang radial (R), skala 200 µm
Penampang tangensial (T), skala 200 µm
Penampang tangensial (T), skala 50 µm

C. Pengujian Sifat Fisis dan Mekanis
1. Sifat mekanis
Sifat mekanis kayu kondisi basah (segar) yang diteliti terdiri dari 2 jenis
kayu dari Kalimantan yaitu kayu nyerakat (Hopea cernua Teijsm. & Binn.) dan
kayu resak (Vatica spp.). Pengujian sifat mekanis meliputi keteguhan proporsi limit
(MPL), keteguhan patah (MOR), keteguhan elastisitas (MOE), keteguhan tekan (//
serat dan ┴ serat), keteguhan geser (tangensial dan radial), keteguhan belah
(tangensial dan radial), keteguhan tarik// serat (tangensial dan radial), keteguhan
tarik┴ serat (tangensial dan radial), keteguhan pukul (tangensial dan radial), serta
keteguhan pukul (tangensial dan radial) dengan nilai rata-rata sebagaimana tersaji
pada Tabel 1.
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Tabel 1. Nilai rata-rata kerapatan pada kondisi basah
Jenis kayu

Kerapatan (g/cm3)
Pangkal
Tengah

Ujung

Nyerakat
n
Rata-rata
Min
Max
Stdev
Coeff. Variasi (%)

18
0.851
0.681
1.041
0.091
10.66

14
0.834
0.740
0.968
0.068
8.13

13
0.817
0.699
0.949
0.071
8.74

n
Rata-rata
Min
Max
Stdev.
Coeff. Variasi (%)

15
1.016
0.945
1.079
0.039
3.81

13
1.002
0.950
1.055
0.032
3.16

12
0.948
0.898
0.999
0.037
3.94

Resak

Kayu resak dan kayu nyerakat memiliki nilai rataan sifat mekanis yang
kurang lebih setara. Kayu resak mendominasi nilai rataan tertinggi termasuk
keteguhan lentur kecuali beberapa keteguhan seperti keteguhan tekan arah sejajar
serat, keteguhan belah arah radial, keteguhan tarik serat┴arah tangensial dan
keteguhan pukul (baik radial maupun tangensial) yang nilai rataan tertingginya pada
kayu nyerakat. Nilai rataan terendah didominasi kayu jawar akan tetapi nilai
keteguhan lentur terendah (MPL, MOE, MOR), keteguhan tekan (// dan ┴ serat)
dan keteguhan tarik serat ┴ arah tangensial dimiliki kayu kenuar.
D. Sifat Pemesinan
Pengujian sifat pemesinan meliputi sifat pengetaman, pembentukan,
pemboran, pengamapelasan dan pembubutan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
kedua jenis kayu menghasilkan kualitas baik sampai sangat baik. Cacat serat
berbulu (fuzzy grain) merupakan jenis cacat yang paling banyak ditemukan pada
hasil pengerjaan kayu. Data persentase bebas cacat pemesinan disajikan pada Tabel
2.
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Tabel 2. Persentase bebas cacat pemesinan
Jenis kayu
Nyerakat

Bebas cacat
Pengetaman
Pembentukan Pemboran Pembubutan Pengampelasan
71
77
91
81
89

Resak

80

86

88

79

84

Berdasarkan data bebas cacat tersebut seperti yang tercantum pada Tabel 12,
kemudian dilakukan klasifikasi kelas pemesinan (Tabel 3).
Tabel 3. Kelas pemesinan

Nyerakat
Resak

Kelas
Pemesinan

Bebas cacat

Jenis kayu
Pengetaman
II
II

Pembentukan
II
I

Pengampelasan
I
I

Pemboran
I
II

Pembubutan
I
I

Peruntukan (penggunaan) suatu jenis kayu dapat dilihat dari kelas
pemesinannya, disamping dilihat juga dari kelas kuat, kelas awet dan lain
sebagainya. Peruntukkan kayu yang memiliki sifat pemesinan mutu baik sampai
sangat baik disarankan seperti pada Tabel 4 berikut :
Tabel 4. Penggunaan jenis kayu menurut sifat pemesinannya
No. Sifat pemesinan
Penggunaan
1
Pengetaman
Kedua jenis kayu yang diteliti baik untuk panel,
daun meja, pelapis dinding, langit-langit, lantai dll.
2
Pembentukan
Kedua jenis kayu yang diteliti baik untuk
moulding dan barang ukiran
3
Pengampelasan Kedua jenis kayu yang diteliti baik untuk panel,
daun meja, pelapis dinding.
4
Pemboran
Kedua jenis kayu yang diteliti baik untuk dibuat
sambungan pasak
5
Pembubutan
Kedua jenis kayu yang diteliti semuanya baik
untuk jeruji (fence) atau barang bubutan lainnya
E. Sifat Ketahanan Terhadap Serangga
Hasil pengujian ketahanan alami dua jenis kayu terhadap rayap tanah dan
rayap kayu kering dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.
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I-II
I-II

Tabel 5. Ketahanan alami dua jenis kayu terhadap rayap tanah Coptotermes
curvignathus Holmgren
Kehilangan Kelas
Jumlah
Derajat
berat
ketahanan
rayap hidup serangan
(%)
(%)
(%)
Nyerakat
0,292
I
2,05
0
Resak
0,201
I
1,95
0
Tabel 6. Ketahanan alami dua jenis kayu
Cryptotermes cynocephalus Light
Jenis kayu
Kehilangan Kelas
berat
ketahanan
(%)
Nyerakat
1,490
I
Resak
0,138
I

terhadap rayap kayu kering
Jumlah
rayap hidup
(%)
50,4
17,4

Derajat
serangan
(%)
70
40

Berdasarkan Tabel 5 dua jenis kayu dari Kalimantan Barat yaitu kayu
nyerakat dan kayu resak mempunyai kehilangan berat yang rendah yaitu 0,292%
dan 0,201% sehingga ketahanan dua jenis kayu tersebut terhadap rayap tanah
berdasarkan SNI 7207:2014 (BSN, 2014) termasuk kedalam kelas I (sangat tahan).
Berdasarkan jumlah rayap tanah yang hidup (Natalitas), yang rendah pada jenis
kayu resak (1,95%).
Berdasarkan Tabel 6, jenis kayu nyerakat dan resak, mempunyai kehilangan
berat yang rendah yaitu berturut-turut 1,490% dan 0,138%. Dengan demikian
ketahanan jenis kayu tersebut terhadap rayap kayu kering berdasarkan SNI
7207:2014 (BSN, 2014) termasuk kedalam kelas I (sangat tahan). Berdasarkan
jumlah rayap tanah yang hidup (Natalitas), yang rendah pada jenis kayu resak
(17,4%).
Banyak dan sedikitnya jumlah rayap yang hidup dipengaruhi makanan
utama rayap yang ada dalam kayu antara lain selulosa, karena selulosa sebagai
energi bagi hidup rayap dan setiap jenis kayu mempunyai kandungan selulosa yang
berbeda dan selulosa dalam kayu berjumlah 40-50% (Sumarni & Muslich, 2004).
Di samping selulosa, juga ketahanan kayu dipengaruhi zat ekstratif dalam kayu, zat
ektraktif dapat bersifat fungisida maupun insktisida (Martawijaya, 1996).
Sebagaimana diketahui bahwa rayap mempunyai sifat kanibalisme, sifat yang suka
memakan satu sama lain dan rayap yang kuat akan memakan rayap yang lemah.
101

Selanjutnya Tarumingkeng (2001), menyatakan sifat kanibalisme berfungsi juga
untuk mempertahankan prinsip efisiensi dan konservasi energi, berperan dalam
pengaturan homoestatika (keseimbangan hidup) koloni rayap.
F. Pengujian Sifat Ketahanan Terhadap Jamur
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jamur pelapuk mulai menyerang
kayu pada hari ke tiga setelah kayu diumpankan, yang ditandai dengan tumbuhnya
miselium di permukaan contoh uji. Data kehilangan berat akibat serangan jamur
pelapuk disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Persentase kehilangan berat kayu oleh jamur pelapuk dan kelas
resistensinya
Jenis
Kehilangan berat kayu (%) dan kelas resistensinya
kayu
Polyporus Pycnoporus Schizophyllum Tyromyces Ratasp.
sanguineus commune
palustris
rata
Nyerakat 0,58 (II) 0,56 (II) 1,89
(II)
1,77 (II) 1,2
(II)
Resak
3,44 (II) 0,72 (II) 5,81
(III)
5,23 (III) 3,8
(II)
Keterangan: Angka romawi dalam kurung menunjukan kelas resistensi kayu
Berdasarkan ketahanan atau resistensi kayu terhadap serangan jamur
pelapuk di laboratorium maka kayu nyerakat dan resak termasuk kelompok kayu
tahan (kelas II). Pada tabel 8 ditunjukkan kelas ketahanan kayu menurut Oey
(1990), yang dinilai berdasarkan umur pakai kayu dengan tidak disebutkan
organisme yang menyerang secara spesifik. Kelas ketahanan empat jenis kayu yang
diteliti masih sesuai dengan kelas ketahanan yang dilaporkan Oey tersebut.
Djarwanto dan Abdurrohim (2000) menyatakan bahwa kayu kelas III-IV, jika
hendak dipakai sebagai bahan bangunan sebaiknya diawetkan terlebih dahulu guna
mencegah serangan jamur pelapuk sehingga usia pakainya dapat lebih panjang.
Tabel 8. Kelas ketahanan dan kelas kuat 2 jenis kayu
Jenis kayu
Berat jenis
Kelas
awet Kelas kuat
class)
Nyerakat
0,74
II
II
Resak
0,61-1,06
I-III
I-II
Sumber: Oey (1990)
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G. Ketahanan Terhadap Penggerek Kayu di Laut
Data suhu dan salinitas rata-rata perairan Pulau Rambut hasil pengukuran di
beberapa lokasi adalah 34,0ºC dan 29,7 %o. Pengukuran suhu dan salinitas
dilakukan pada akhir Agustus-Oktober 2018 sekitar jam 10.00 – 12.00 WIB.
Perairan P. Rambut masih jernih dan banyak ditemukan landak laut atau bulu babi
(Echinoidea), kerang laut, rumput laut, siput laut dan berbagai jenis terumbu
karang. Sampai saat ini perairan P. Rambut masih cocok dan ideal untuk kegiatan
pengujian keawetan kayu secara alami terhadap serangan penggerek kayu di laut
(marine borers). Hasil pengamatan lingkungan perairan ini masih sesuai dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muslich & Sumarni (1987; 1988a; 1988b).
Hasil pengamatan yang diperoleh, salinitas dipinggir pantai 20-21ppm,
dengan suhu 27,80C. Sedangkan salinitas di lokasi penelitian kurang lebih 31ppm
dan temperature 28 0C. Serangan pada kayu yang dipasang sebelumnya, umumnya
sedang sampai berat, jenis penggereknya didominasi jenis kelempok Teredinidae,
kemudian kelompok Pholadidae. Setelah pengamatan dilanjutkan pemasangan
kayu berasal dari Kalimantan Barat yang ditambat sedemikian rupa di dalam air
bawah dermaga. Kayu-kayu tersebut ada yang keras dan ada pula yang lunak. Kayu
keras relatif lebih tahan terhadap serangan marine borers dibandingkan kayu yang
lunak.
Penggerek kayu yang menyerang contoh uji adalah dari kelompok famili
Teredinidae dan Pholadidae. Serangan Teredinidae lebih cepat dibandingkan
Pholadidae. Hal ini terjadi karena kedua famili tersebut mempunyai ciri yang
berbeda di dalam merusak kayu. Teredinidae merusak kayu karena kayu menjadi
sumber makanan, terutama jenis kayu yang banyak mengandung selulosa (Turner,
1966 dalam Muslich, Sumarni, dan Nurwati Hadjib, (1988).
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A
B
Gambar 6. Proses pemasangan (A), Penampakan serangan Teredinidae (B)
H. Sifat Keterawetan
Pengawetan dilakukan dengan menggunakan bahan pengawet golongan
kompleks Boron yang mengandung Sodium boraks dan asam borat, pada
konsentrasi 3% melalui proses vakum tekan (sel penuh). Vakum awal yang
diberikan 50 cm Hg selama 15 menit, tekanan 10 atm selama 120 menit dan vakum
akhir 15 menit.

Sifat keterawetan ditetapkan berdasarkan SNI 01-5010-1999

pengawetan untuk digunakan di bawah atap atau di dalam ruangan dan contoh uji
dapat diawetkan bersama-sama. Hasil treatment sementara diketahui bahwa kayu
nyerakat dan resak, dapat diawetkan dengan bahan pengawet golongan boron
dengan tingkat keterawetan agak sukar sampai sukar. Pengawetan kayu nyerakat
pada kadar air 10-12 persen menghasilkan retensi garam Boron 1,4 – 2,87 kg/m3,
dan untuk kayu resak pada kadar air 11-12,5% mencapai retensi garam Boron
sekitar 2,75 kg/m3.
Tabel 9.

Rataan retensi boron pada kayu nyerakat dan resak setelah diawetkan
secara vakum tekan
Kayu Nyerakat
Kayu resak
No.
Penetrasi,
Retensi
Penetrasi,
Retensi
%
Boron, kg/m3
%
Boron, kg/m3
1
31,25
4,010
12,25
1,759
2
11,75
1,406
20,73
2,885
3
12,25
2,455
12,75
1,771
4
28,13
2,869
44,25
4,584
5
13,80
1,800
17,50
2,692
Rataan
19,44
2,508
21,50
2,738
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I. Sifat Pengeringan
Kadar air awal kayu nyerekat dan berkisar antara 54% - 67% (rerata 58%)
dan resak berkisar antara 39% - 50% (rerata 44%). Hasil percobaan pengeringan
suhu tinggi keempat jenis secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 10.
Tabel 10. Sifat pengeringan suhu tinggi dua jenis kayu
Pengelompokkan cacat pengeringan
Jenis kayu
Nyerekat
Resak

Kadar air
awal ratarata (%)
58
44

Retak/pecah
awal

Deformasi

Pecah
dalam

4-5
3- 4

2
2–3

4-5
4–6

Rekomendasi suhu maksimum &
maksimum dan depresi WB
Suhu
Suhu min.
Depresi
maks.
o
( C)
WB
(oC)
45
3
70
40
2,5
70

*Data di atas merupakan rata-rata pengamatan dari 5 contoh uji; klasifikasi sifat
pengeringan berdasarkan cacat terparah
Keterangan : 1= sangat baik; 2 = baik; 3 = agak baik; 4 = sedang; 5 = agak buruk; 6 =
buruk; 7= sangat buruk

Depresi suhu bola kering (WB) dimaksudkan untuk penentuan kelembaban
awal hingga akhir pengeringan berdasarkan tingkat perubahan suhu.

Nilai

kelembaban berdasarkan depresi bola basah, dapat dilihat dalam Simpson (1991).
Kayu resak dan kayu nyerekat termasuk kayu keras dengan kecenderungan
pecah dalam (internal cheks/honeycombing). Cacat pecah dalam kedua jenis
tersebut termasuk sedang sampai buruk. Perubahan bentuk ke2 jenis kayu tersebut
termasuk baik sampai sedang, sedangkan pecah ujung dan permukaan (retak/pecah
awal) termasuk agak baik sampai agak buruk. Perubahan bentuk pada kayu dapat
terjadi karena adanya perbedaan penyusutan pada ketiga arah dimensi kayu atau
karena adanya kayu reaksi, kayu tekan, kayu juvenil, dan mata kayu (Bergman,
2010).
Hasil penelitian Basri et al. (2009) menunjukkan kayu dengan rasio
penyusutan arah tangensial terhadap arah radial atau T/R lebih dari 2 memiliki
tingkat kesulitan pengeringan lebih besar dibandingkan kayu dengan rasio
penyusutan T/R di bawah 2. Namun cacat bentuk pada kayu yang sedang
dikeringkan dapat dihindari atau ditekan dengan pengaturan jarak antar
ganjal/stiker dan pemberian beban yang cukup pada permukaan tumpukan paling
atas.
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Kayu nyerakat dan resak termasuk agak keras dengan kecenderungan pecah
di bagian dalam kayu yang cukup parah. Cacat pecah pada bagian dalam kayu dapat
ditekan dengan menggunakan suhu rendah (<50oC) sebelum kayu mencapai kadar
air titik jenuh serat, memberikan perlakuan pengukusan sebelum kayu dikeringkan,
atau dikeringanginkan (pengeringan udara/alami) baru dimasukkan ke dalam dapur
pengering. Perlakuan pengukusan hanya dilakukan jika dalam pori kayu tersebut
terdapat tilosis, endapan dalam saluran interselular, dan atau zat dalam jari-jari
kayu.
Tabel 11 berikut menampilkan sifat dasar pengeringan tenaga surya untuk
ke-2 jenis kayu asal Kalimantan. Kadar air awal kayu Nyerekat berkisar antara
42.68-69.19% ;Resak antara 23.14-60.49%; Untuk mencapai kadar air akhir sekitar
10% diperlukan waktu sekitar 13-29 hari untuk kayu Nyerekat, 5-33 hari dan untuk
kayu Resak, 11-18 hari Dengan kisaran kadar air awal tertinggi, kayu Nyerekat
memiliki kisaran laju pengeringan sekitar 1.65-3.43%/hari dan

kayu Resak

memiliki kisaran laju pengeringan terendah, dan diduga dikarenakan kadar air awal
yang lebih kecil dibandingkan kayu lainnya.
Tabel 11. Kadar air, lama dan laju pengeringan dalam tenaga surya
JenisKayu

Kadar Air

Waktu
Laju
Awal
Akhir
(hari)
(%/hari)
Nyerekat
42.68-69.19
9.81-10.79
13-29
1.65-3.43
Resak
23.14-60.49
9.96-10.99
5-33
0.81-2.6
Keterangan : Suhu dalam tenaga surya berfluktuasi 30-49°C dengan kisaran
kelembapan 72-80%
J. Sifat Venir dan Kayu Lapis
Jenis kayu yang diteliti pada tahun 2018 yaitu Nyerekat (Hopea cernua)
dengan panjang dolok 122,3 cm dan diameter 35,7 cm, dan Resak (Vatica spp.)
dengan panjang dolok 118 cm dan diameter 36,5 cm, keduanya dapat dikupas dalam
keadaan dingin. Venir yang dapat digunakan sebagai venir muka (face) kayu lapis
hanya sedikit dan kebanyakan hanya sesuai untuk digunakan sebagai venir dalam
(core, cross core dan long core) dan venir belakang (back) kayu lapis. Hal ini terjadi
karena kondisi kayu pada saat dikupas sudah tidak segar lagi khususnya untuk kayu
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Jawar dan terjadi pecah bontos sehingga banyak terjadi cacat pecah pada venir hasil
kupasan serta adanya cacat perubahan warna yang disebabkan oleh jamur.
Rendemen venir (Tabel 12) hasil pengupasan dolok Nyerakat, dan Resak, berturutturut sebesar 67,27%, dan 67,21%. Rendemen kayu Angka rendemen venir utuh
berkisar antara 30% sampai 37%.

Venir Nyerakat

Venir Resak

Gambar 7. Foto venir hasil pengupasan
Tabel 12. Rendemen venir hasil pengupasan dolok
Jenis kayu

Panjang,
cm

Diameter,
cm

Rendemen venir, %
Seluruhnya
Utuh
Nyerekat
122,3
35,7
67,27
31,57
Resak
118,0
36,5
67,21
37,29
Kayu lapis tripleks dari kedua jenis kayu (Nyerekat dan Resak) dibuat
dengan menggunakan perekat Urea Formaldehida. Kadar air kayu lapis berkisar
antara 9,14 – 11,46% dengan rata-rata 10,38% dan memenuhi persyaratan kadar air
menurut Standar Indonesia untuk kayu lapis karena nilainya tidak lebih dari 14%.
Sedangkan kerapatan kayu lapis yang dibuat dalam penelitian ini berkisar antara
0,557 – 0,803 g/cm3 dengan rata-rata 0,670 g/cm3. Kerapatan kayu lapis yang tinggi
diperoleh dari jenis kayu resak (Tabel 13).
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Tabel 13. Kadar air dan kerapatan kayu lapis
Jenis kayu
Nyerekat
Resak

Kadar air, %
10,55
9,14

Kerapatan, g/cm3
0,715
0,803

Kayu lapis Nyerakat
Kayu lapis resak
Gambar 8. Foto penampilan kayu lapis
Hasil pengujian sifat mekanis kayu lapis (Tabel 14) menunjukkan bahwa
keteguhan tekan kayu lapis dari dua jenis kayu berkisar antara 194,5268,0 kg/cm2
(nyerakat) – 279,4 kg/cm2 (Resak). Keteguhan lentur kayu lapis 528,5 kg/cm2
(nyerakat) – 807,5 kg/cm2 (Resak) dengan rata-rata 552,8 kg/cm2. Dari data tersebut
terlihat bahwa ada hubungan antara kerapatan dengan sifat mekanis kayu lapis.
Semakin tinggi kerapatan kayu lapis maka semakin tinggi pula keteguhan tekan dan
keteguhan lentur kayu lapis yang dihasilkan.
Tabel 14. Sifat mekanis kayu lapis
Jenis kayu

Keteguhan
Keteguhan
Keteguhan rekat
tekan,
lentur,
kg/cm2
KK, %
kg/cm2
kg/cm2
Nyerekat
268,0
528,5
10,29
70
Resak
279,4
807,5
14,43
65
Hasil pengujian kualitas perekatan kayu lapis dari empat jenis kayu
menunjukkan bahwa nilai keteguhan rekat kayu lapis (Tabel 14) dari semua jenis
kayu memenuhi persyaratan menurut Standar Indonesia karena nilainya tidak
kurang dari 7 kg/cm2.
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K. Sifat Kimia dan Nilai Kalor
1) Selulosa
Kadar selulosa kayu berkisar antara 40,61%-57,69% (Tabel 12). Kadar selulosa
yang rendah memberi gambaran bahwa bubur kayu yang dihasilkan akan
rendah. Apabila dilihat dari kadar selulosa saja, maka semua jenis kayu yang
diteliti baik untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pulp, karena kadar
selulosanya relatif tinggi (ASTM, 2001).
2) Lignin
Kadar lignin kayu berkisar antara 28,23%–34,41% (Tabel 12). Kadar lignin
terendah terdapat pada mempisang dan yang tertinggi terdapat pada suntai.
Tingginya kadar lignin akan berpengaruh pada banyaknya pemakaian bahan
kimia. Apabila dihubungkan dengan klasifikasi komponen kimia kayu
Indonesia untuk kayu daun lebar (ASTM, 2006), maka semua jenis kayu
termasuk ke dalam kelas sedang, kecuali suntai, karena kandungan ligninnya
ada diantara 18%-33%, sedangkan suntai termasuk tinggi. Didasarkan atas
kandungan lignin yang dikaitkan dengan proses pengolahan pulp, maka kayu
dengan kadar lignin lebih dari 30% lebih baik menggunakan proses mekanik
dalam pembuatan bubur kayunya, apabila kadar ligninnya kurang dari 30%
proses pembuatan bubur kayu sebaiknya menggunakan semi kimia atau kimia
(ASTM, 1980).
3) Pentosan
Kadar pentosan kayu berkisar antara 12,96%–16,44% (Tabel 12). Kadar
pentosan yang terendah terdapat pada mempisang dan yang tertinggi terdapat
pada punak. Kadar pentosan yang rendah sangat diharapkan dalam pembuatan
pulp untuk rayon dan turunan selulosa. Kandungan pentosan yang tinggi dapat
menyebabkan kerapuhan benang rayon yang dihasilkan. Apabila dihubungkan
dengan klasifikasi komponen kimia daun lebar Indonesia (ASTM, 1980), maka
semua jenis kayu yang diteliti termasuk ke dalam kelas dengan kandungan
pentosan yang rendah karena kadarnya kurang dari 21%, sehingga semua jenis
kayu cukup baik untuk dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan pulp.
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4) Ekstraktif
Komponen kayu yang terlarut dalam air dingin adalah tanin, gum, karbohidrat
dan pigmen, sedangkan yang terlarut dalam air panas adalah sama dengan yang
terlarut dalam air dingin tetapi dengan kadar zat yang terlarut lebih besar.
Khusus untuk kelarutan dalam alkohol benzen, apabila dihubungkan dengan
klasifikasi komponen kimia daun lebar Indonesia (ASTM, 1980) maka semua
jenis kayu termasuk ke dalam kelas sedang. Kelarutan dalam NaOH 1%
berkisar antara 6,73%–15,90%. Kelarutan dalam NaOH 1 % ini memberikan
gambaran adanya kerusakan kayu yang diakibatkan oleh serangan jamur
pelapuk kayu atau terdegradasi oleh cahaya, panas dan oksidasi. Semakin tinggi
kelarutan dalam NaOH, tingkat kerusakan kayu juga meningkat dan dapat
menurunkan rendemen pulp (ASTM, 1980).
5) Abu dan Silika
Bila dihubungkan dengan klasifikasi komponen kimia kayu daun lebar
Indonesia, maka jenis kayu yang diteliti termasuk ke dalam kelas dengan
kandungan abu sedang, karena kadarnya ada diantara 0,2%-6 %. Komponen
yang terdapat dalam abu diantaranya adalah K2O, MgO, CaO dan Na2O. Kadar
abu yang tinggi tidak diharapkan dalam pembuatan pulp, karena dapat
mempengaruhi kualitas kertas. Sedangkan besarnya kadar silika dalam kayu
dapat mempercepat proses penumpulan bilah mata gergaji kayu.
Di bawah ini merupakan tabel data hasil analisa kompenen kimia kayu dari
2 jenis kayu yaitu kayu nyerekat, dan resak.
Tabel 15. Analisa komponen kimia kayu
Nama Contoh
Nyerakat
Resak

Selulosa
53,26
50,47

Hasil Uji (%)
Pentosan
Lignin
13,66
28,45
15,82
23,65

Pati
9,26
13,43

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa untuk kadar selulosa, kayu resak
memiliki kadar selulosa lebih rendah. Kandungan selulosa kedua jenis kayu
tersebut cukup tinggi diatas 45% sehingga berdasarkan kelas komponen kayu daun
lebar, maka kayu-kayu tersebut masuk ke dalam selulosa kelas tinggi (Departemen
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Pertanian, 1976). Selulosa merupakan komponen utama kayu yang strukturnya
tidak bercabang dan merupakan penghasil glukosa tertinggi, sehingga selulosa
sangat banyak manfaatnya dalam menghasilkan produk lain seperti bioetanol,
karena selulosa merupakan sumber glukosa yang akan dapat difermentasi menjadi
etanol. Tingginya kadar selulosa disinyalir mampu menghasilkan kadar etanol yang
juga tinggi, karena dianggap tidak terlalu banyak zat lain yang menghambat proses
pemecahan selulosa menjadi glukosa. Kemudian pada pentosan, kadar pentosan
dimiliki oleh kayu resak lebih tinggi dengan presentase 15,82%.
Komponen pentosan juga dapat menjadi material pendukung dalam
pembentukan bioetanol, karena pentosan tersusun dari hemiselulosa yang bisa
diubah menjadi gula sehingga dengan tingginya pentosan diharapkan akan
menghasilkan produk bioetanol yang lebih tinggi juga. Namun kadar pentosan yang
tinggi juga tidak terlalu diharapkan jika material kayu tesebut dijadikan sebagai
bahan baku pembuatan papan serat, karena akan semakin sulit membentuk serat dan
kontak antar serat menjadi berkurang.
Kemudian untuk kadar lignin, kadar tertinggi dimiliki oleh kayu nyerekat
sebesar 28,45%. Lignin merupakan material penyusun kayu yang sangat kuat, sulit
dipecah dan bersifat melindungi komponen sel di dalamnya. Sehingga, pada
beberapa proses seperti pada pembuatan bioetanol maupun pembuatan papan serat,
kehadiran lignin yang tinggi akan dapat menghambat proses pemecahan komponen
lain menjadi glukosa, sehingga dapat menurunkan rendemen produk yang
diinginkan. Akan tetapi, nilai kalor lignin pada umumnya lebih tinggi daripada nilai
kalor papan serat (Hastuti, et al., 2017). Pada umumnya, kadar lignin yang tinggi
perlu diberi perlakuan terlebih dahulu, seperti penghilangan lignin menggunakan
metode tertentu sehingga kadarnya berkurang dan lignin yang dihasilkan dapat
dimanfaatkan menjadi produk lain seperti kosmetik maupun perekat alami.
Kadar air pada ke-2 jenis kayu yang dianalisa memiliki kadar air di bawah 10%
sehingga menurut SNI SNI 7973-2013, memenuhi kondisi untuk desain dan
konstruksi kayu. Kadar abu memiliki peranan dalam pemnfaatan kayu, misalnya
pada proses hidrolisis kayu diharapkan kadar abu tidak terlalu tinggi karena dengan
semakin banyaknya kadar abu, maka semakin sulit dihidrolisis karena fraksi
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anorganik dalam kayu dapat menghalangi proses pemecahan kayu menjadi glukosa.
Kadar silika juga merupakan analisa penting pada kayu karena dengan mengetahui
kadar silika , maka pemanfaatan kayu juga akan lebih tepat guna. Kadar silika akan
mengakibatkan proses penumpulan peralatan logam pada proses pengerjaan kayu
(Bowyer et al., 2007). Kadar silika juga berpengaruh pada pembuatan kertas dan
bioetanol, karena dengan tingginya kadar silika maka kualitas kertas yang terbentuk
akan semakin menurun dan dapat terjadi penghambatan pada proses hidrolisis
karena sulit di degradasi. Silika juga paling berpengaruh pada pembentukan fosil
kayu, karena silika akan mengisi dinding sel dan menyebabkan adanya presipitasi
sehingga kayu akan mengeras.
Tabel 16. Data analisa uji kadar air, abu, silika dan zat ekstraktif
Jenis kayu
Nyerakat
Resak

Kadar
air
(%)
9,74
9,22

Kadar
abu
(%)
0,574
0,390

Kadar
silika
(%)
0,340
0,332

Hasil Uji
Ekstraktif
Air
Air panas
dingin
6,84
4,75
2,80
4,91

NaOH
1%
27,02
22,69

Alkohol
benzene
14,82
12,75

Pada Tabel 16 juga dapat dilihat kandungan zat ekstraktif pada kelima jenis
kayu. kelima jenis kayu yang dianalisa memiliki kadar kelarutan air dingin,
kelarutan air panas, kelarutan alkohol-benzena dan kelarutan NaOH yang
bervariasi. Kadar kelarutan dalam air dingin berkisar antara 2% -6%, kelarutan
dalam air panas 3% -4%, kelarutan dalam NaOH sebesar 19%-27% dan kelarutan
pada alkohol-benzena 4%-14% dan secara garis besar kayu nyerekat memiliki nilai
kelarutan yang lebih tinggi dibanding reak. Nilai kelarutan ini berkaitan dengan
kadar ekstraktif di dalam kayu. Kadar zat ekstraktif dapat berpengaruh terhadap
proses pulping dan konversi bahan lignoselulosa menjadi bioetanol. Kandungan zat
ekstraktif yang tinggi pada proses pulping mempengaruhi pada kondisi pemakaian
bahan pemasak yang tinggi serta rendemen pulp yang dihasilkan akan cenderung
menurun (Pasaribu, et al., 2016) sedangkan pada proses pembuatan bioetanol juga
akan menurunkan aksesibilitas enzim dalam proses degradasi kayu.
Kelarutan dalam air dingin maupun air panas dapat memudahkan prosesproses ektraksi, sebagai contoh pada senyawa dengan BM rendah seperti
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oligosakarida akan lebih mudah terekstrak (Song, et al., 2012). Kelarutan dalam
alkohol-benzena menunjukkan kemudahan untuk mengekstrak senyawa semi polar
dan non polar. Senyawa seperti polifenol sederhana, senyawa glikosida, tannin,
mono dan disakarida diketahui dapat diekstrak menggunakan alkohol (Harkin &
Rowe, 1971). Kelarutan dalam NaOH juga menunjukan kemudahan selulosa untuk
diakses pada proses pulping, karena struktur kimia selulolsa yang kaku (rigid) dan
memiliki ikatan inter dan intra hidrogen yang kuat, sehingga dari hasil uji dan
penelitian-penelitian terdahulu maka semakin tinggi nilai kelarutan suatu senyawa
kayu maka makin mudah dalam proses aplikasi dan pemanfaatannya untuk
beberapa produk.
Uji sifat dasar juga meliputi analisa sifat arang yang dihasilkan dari tiap-tiap
jenis kayu. Sifat arang yang diamati pada penelitian ini meliputi kadar air, kadar
abu, kadar zat terbang dan karbon terikat pada setiap arang dari jenis kayu yang
berbeda. Kadar air keempat arang jenis kayu berkisar antara 0,2-3% dengan kadar
air terendah dimiliki oleh jenis kayu resak dan terendah adalah kayu nyerekat.
Perbedaan kadar air ini kemungkinan dikarenakan struktur pori yang dari masingmasing kayu serta juga dipengaruhi oleh kelembaban lingkungan. Kadar air yang
dimiliki oleh arang seyogyanya bernilai rendah, agar arang tidak bersifat
higroskopis dan mudah direaksikan dengan senyawa tertentu ketika akan dilakukan
proses aktivasi arang untuk manfaat lebih lanjut.
Tabel 17. Analisis sifat arang kayu nyerakat dan resak
Hasil Uji (%)
Jenis kayu
Kadar
Kadar
Kadar zat
Karbon terikat
air
abu
terbang
nyerakat
3,58
0,59
15,41
84
Resak
2,56
5,00
16,05
78,95
Kadar abu berpengaruh terhadap daya serap arang maupun arang aktif
karena semakin banyak kadar abu yang dimiliki, maka disinyalir kemampuan daya
serap arang maupun arang aktif akan menurun, seperti pada penggunaan
arang/arang aktif dalam adsorpsi limbah logam maupun larutan. Kadar abu
memiliki kandungan kalsium, kalium, magnesium dan natrium yang dapat menutup
permukaan pori arang sehingga menghalangi proses adsorpsi (Benaddi, et al.,
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2012). Kadar zat terbang mengindikasikan seberapa besar permukaan arang
mengandung zat/senyawa lain selain karbon. Sedangkan kadar karbon terikat pada
setiap jenis kayu bernilai diatas 50% dengan kadar karbon tertinggi pada kode
contoh kayu nyerekat dan terendah pada kode sampel kayu resak.
L. Sifat dan Pengolahan Pulp untuk Kertas
Sifat pengolahan pulp untuk kertas yang diamati dalam penelitian ini
meliputi konsumsi alkali dan bilangan kappa. Konsumsi alkali adalah banyaknya
pemakaian bahan kimia pemasakan selama proses pemasakan (dengan sulfat atau
soda). Konsumsi alkali yang dikehendaki diusahakan serendah mungkin. Kalau
konsumsi alkali tinggi perlu dipertimbangkan melakukan daur ulang bahan kimia.
Konsumsi alkali tinggi biasanya disebabkan karena kayu tersebut memiliki berat
jenis tinggi, kadar lignin tinggi dan ekstraktif tinggi.
Tabel 18. Konsumsi alkali & bilangan kappa
Jenis kayu

Konsumsi
alkali

Nyerakat
Resak

14,98
14,98
14,98
14,98

Ratarata

Bilangan
KAPPA

14,98
14,98

8,98
8,79
8,37
8,18

Ratarata

Rendemen
Rata-rata
(%)

8,89

27,9

8,275

31,88

Proses pembuatan pulp : Proses kimia sulfat
Teknik pemasakan: Pemasakan sejenis
Alat pemasakan : Rotary Digester
Kondisi pemasakan pulp:
Alkali aktif

: 16%

Sulfiditas

: 22,5%

Suhu maksimum

: 170C

Wood to Liquor (W:L)

: 1:4

Waktu pemasakan

: 2 + 2 jam
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Bilangan kappa menunjukkan indikasi sisa lignin dalam pulp. Untuk
pembuatan kertas, bilangan kappa yang dikehendaki adalah serendah mungkin,
karena terkait dengan kebutuhan bahan pemutih. Bilangan kappa tinggi indikasi
kadar lignin dan ekstraktif tinggi. Dalam penelitian ini, rata-rata bilangan kappa
kayu resak dan kayu nyerakat lebih rendah dibandingkan dengan bilangan kappa
kayu yang lain. Bilangan kappa umumnya adalah 30 untuk softwood dan 20 untuk
hardwood pada pulp yang dimasak dengan metode kraft dan sudah diputihkan
(National Council for Air and Stream Improvement, 2013). Untuk pembuatan
kertas, bilangan kappa yang dikehendaki adalah serendah mungkin, karena terkait
dengan kebutuhan bahan pemutih. Pulp yang membutuhkan bahan pemutih yang
tinggi umumnya memiliki bilangan kappa lebih dari 20 sehingga pulp tersebut tidak
layak untuk diputihkan (Casey, 1980). Menurut (National Council for Air and
Stream Improvement (2013) Semakin tinggi bilangan kappa, semakin banyak
jumlah bahan kimia yang digunakan untuk pemutihan pulp. Dan menurut Siagian
et al. (2004) semakin rendah bilangan Kappa menunjukkan pulp tersebut semakin
matang atau delignifikasi berlangsung sempurna, sehingga untuk memproduksi
pulp putih diduga akan membutuhkan bahan kimia pemutih yang rendah. Dalam
hal ini, dan bilangan kappa masuk kedalam kisaran yaitu bilangan kappa kayu daun
yang mudah diputihkan biasanya berkisar 13-15 (Mimms dalam Tjahjono, 1993)
Pulp dengan bilangan kappa tinggi berindikasi kondisi proses pulping
kurang kuat (konsentrasi kurang tinggi, waktu kurang lama, suhu pemasakan
kurang tinggi, atau kombinasi ketiga faktor tersebut kurang keras). Ini mungkin
disebabkan kayunya memiliki berat jenis tinggi, berkadar lignin dan ekstraktif
tinggi. Pulp dengan bilangan kappa tinggi (>35) lebih sesuai untuk pembuatan
kertas tidak diputihkan atau memang dikehendaki kekakuannya tinggi (akibat sisa
lignin). Juga pulp dengan bilangan kappa > 35, kalau diputihkan jangan dengan
bahan pemutih seperti Cl2 atau CLO2 (di mana kestabilan warna putih pulp tinggi
 untuk kertas2 tujuan tulis menulis/cetak/penggunaan permanen), tetapi lebih
baik diputihkan dengan bahan pemutih untuk stabilisasi gugusan warna saja (misal
H2O2, Na2O2, Na2SO3, NaBH4) misal untuk kertas koran pamflet, kertas
pengumuman yang sifatnya temporer.
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Konsumsi alkali adalah banyaknya pemakaian bahan kimia pemasakan
selama proses pemasakan (dengan sulfat atau soda). Konsumsi alkali yang
dikehendaki diusahakan serendah mungkin. Kalau konsumsi alkali tinggi perlu
dipertimbangkan melakukan daur ulang bahan kimia. Konsumsi alkali tinggi
biasanya disebabkan karena kayu tersebut memiliki berat jenis tinggi, kadar lignin
tinggi dan ekstraktif tinggi. Dalam penelitian ini, rata-rata konsumsi alkali memiliki
nilai yang sama, .
Rendemen yang dikehendaki adalah yang tertinggi. Kandungan selulosa
yang tinggi berpotensi memiliki rendemen yang tinggi (dalam hal kondisi
pemasakan yang sama). Dalam penelitian ini, rata-rata rendemen kayu mempisang
lebih tinggi dibandingkan rendemen kayu yang lain. Rendemen pulp kimia tersaring
(tidak diputihkan) sekitar 40-45%. Kalau rendemen pulp terlalu rendah (<40%)
dengan reject rendah pula, indikasi bahwa pengolahan pulp (kondisi pemasakan
kayu) terlalu keras, sehingga banyak fraksi karbohidrat (selulosa & hemiselulosa)
terdegradasi.Sebaliknya kalau rendemen pulp terlalu rendah (<40%), tetapi
rejectnya terlalu tinggi, indikasi pulpnya kurang matang (kondisi pemasakannya
kurang keras). Nilai rendemen pulp berpengaruh pada operasi komersial pabrik
pulp/kertas, semakin tinggi rendemen tersaring & reject rendah, maka mutu
pulp/kertas semakin baik & keuntungan finansial pabrik makin besar.
Dalam penelitian ini, kayu resak dan kayu nyerakat memiliki bilangan kappa yang
terlalu rendah dan rendemen yang juga rendah. Untuk melihat pulp yang baik untuk
dibentuk lembaran harus diuji juga sifat fisik lembarannya, tidak cukup hanya
melihat data bilangan kappa, konsumsi alkali dan rendemennya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Identifikasi berdasarkan sifat anatomi dan ciri lain, koleksi kayu asal
Kalimantan yang diberi nomor 34435 adalah betul kayu nyerakat dengan nama
botani Hopea cernua Teijsm. & Binn., termasuk ke dalam genus Hopea, dan
famili Dipterocarpaceae. Sedangkan koleksi nomor 34456 adalah kayu resak,
dengan nama botani Vatica spp., termasuk family Dipterocarpaceae.
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2) Bdan resak tergolong kelas baik sampai sangat baik. Cacat berbulu halus (fuzzy
grain) merupakan jenis cacat yang paling banyak ditemukan pada proses
pemesinan. Dilihat dari kelas pemesinan, kayu nyerakat dan resak yang diteliti
cocok untuk semua penggunaan.
3) Bagan pengeringan yang sesuai untuk kayu nyerakat dan resak adalah bagan
pengeringan lunak, diawali dengan suhu rendah.
4) Berdasarkan ketahanan atau resistensi kayu terhadap serangan jamur pelapuk di
laboratorium maka kayu nyerakat dan resak termasuk kelompok kayu tahan
(kelas II). Kayu nyerakat dan resak tahan terhadap rayap tanah maupun rayap
kayu kering (kelas I).
5) Kayu nyerakat dan resak dapat dibuat kayu lapis yang dikupas dalam keadaan
dingin. Rendemen venir hasil pengupasan dolok Nyerakat, dan Resak sebesar
67,27%, dan 67,21%. Keteguhan rekat kayu lapis dari kayu nyerakat dan resak
memenuhi persyaratan menurut Standar Indonesia.
6) Kayu resak dan kayu nyerakat memiliki bilangan kappa yang rendah namun
tidak cocok untuk dibuat pulp karena rendemen yang rendah.
B. Saran
Kayu nyerakat dan resak dapat dipakai untuk berbagai kegunaan yaitu
bahan bangunan, kayu lapis, dan arang. Untuk pemakaian normal kayu nyerakat
dan resak tidak perlu diawetkan. Penelitian ini masih perlu dilanjutkan sampai
diperoleh data akhir yang lengkap sebagai bahan kajian ilmiah agar lebih bermutu
dan berguna serta layak untuk bahan atlas kayu Indonesia.
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ABSTRAK
Indonesia kaya akan sumber daya bambu dan rotan. Di Indonesia tercatat terdapat 8
genera dengan 314 spesies rotan. Dari jumlah tersebut, sekitar 51 sudah dikenal dalam
perdagangan (komersial), sedangkan yang lain belum dimanfaatkan. Indonesia juga
memiliki lebih dari 120 jenis bambu, namun beberapa jenis saja yang baru dimanfaatkan.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya bambu dan rotan
dari jenis-jenis yang belum digunakan. Sasaran kegiatan adalah memperoleh data dan
informasi sifat-sifat rotan dan bambu sebagai dasar pemanfaatannya dan penyempurnaan
sifat yang kurang baik. Dalam kegiatan ini, sifat dasar bambu yang diteliti adalah struktur
anatomi, fisis-mekanis, kimia, keawetan dan keterawetan, asap cair, serta untuk
menunjang sifat pengolahannya dilakukan penelitian terhadap pengeringan dan
perekatannya. Sedangkan sifat dasar rotan yang diteliti yaitu struktur anatomi, kimia, fisismekanis, ketahanan dan pelengkungan. Jenis bambu dan rotan yang diteliti masing-masing
dua jenis yang berasal dari Jawa Barat yaitu bambu sembilang (Dendrocalamus giganteus
Munro) dan bambu taiwan (Dendrocalamus latiflorus Munro), dan Nusa Tenggara Timur
yaitu rotan uwel A (Calamus tolitoliensis Beccari ex Heyne) dan rotan uwel B (Calamus
timorensis Beccari). Penelitian untuk sifat mekanis berdasarkan American Society for
Testing and Material, sifat kimia dan keawetan berdasarkan Standar Nasional Indonesia,
serta sifat perekatan dan asap cair berdasarkan standar Jepang (JAS). Hasil penelitian
menunjukkan kualitas serat untuk pulp dan kertas termasuk Kelas II. Bambu sembilang
lebih kuat dibandingkan bambu taiwan, dan keduanya dapat digunakan untuk konstruksi.
Kerapatan kedua jenis bambu termasuk sangat tinggi, 0,86 g/cm3 untuk bambu taiwan dan
0,97 g/cm3 untuk bambu sembilang. Kadar selulosa >50%, kadar lignin >25%, dan kadar
pati >18%. Sifat pengeringan bambu sembilang dan bambu taiwan baik dan sangat baik.
Sifat perekatan cukup baik. Ketahanan terhadap serangga dan jamur termasuk rendah
(rata-rata Kelas III), namun kedua jenis bambu termasuk mudah diawetkan menggunakan
pengawet Boron konsentrasi 7% dengan metode rendaman panas 2 jam pada suhu 70°C,
kemudian dibiarkan dingin sampai tiga hari. Pada kondisi buku bambu dibuka, penetrasi
bahan pengawet mencapai 100%. Nilai pH maupun Berat Jenis asap cair telah memenuhi
standar Jepang. Hasil pengujian bambu sebagai media batik menunjukkan nilai ketahanan
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luntur warna berada pada kisaran 4-5 (sangat tinggi), dan bambu yang sudah diawetkan
menggunakan pengawet Boron memiliki nilai ketahanan luntur yang lebih baik. Kerapatan
ikatan pembuluh (KIP), kerapatan, dan pelengkungan kedua jenis rotan masuk dalam
kisaran ideal untuk bahan baku industri. Kandungan selulosa kedua jenis rotan >45%,
lignin 24-26%, dan pati 22%. Hasil pengujian keawetan terhadap serangga menunjukkan
bahwa perlakuan penggorengan memberikan peningkatan ketahanan yang sangat
signifikan dari kelas V menjadi kelas I.
Kata kunci: Bambu, rotan, sifat dasar, produk, penyempurnaan, Jawa Barat, Nusa
Tenggara Timur

1. LATAR BELAKANG
A. Bambu
Bambu telah lama dikenal masyarakat Indonesia dan dimanfaatkan oleh
berbagai lapisan masyarakat, sehingga produk bambu selalu berhubungan erat
dengan perkembangan budaya bangsa Indonesia. Hal ini mudah dimengerti
mengingat bambu tumbuh hampir di seluruh wilayah secara alami maupun
dibudidayakan. Bambu merupakan bahan berlignoselulosa yang dapat digunakan
sebagai substitusi kayu pada beberapa keperluan. Selain mempunyai daur tebang
yang lebih pendek dibandingkan kayu, bambu mempunyai penggunaan yang luas
untuk berbagai tujuan, batangnya mudah dipanen dan dikerjakan untuk memenuhi
kebutuhan mulai dari pangan dengan rebungnya yang dapat dimakan, alat rumah
tangga, bahan pembuat kertas, kerajinan, sampai mebeler bahkan konstruksi untuk
pemukiman dan keperluan lainnya. Martawijaya (1977) dalam Nandika,
Matangaran, & Darma (1994) memberi taksiran bahwa 80% bambu di Indonesia
digunakan untuk konstruksi (termasuk mebel), 10% untuk pembungkus, 5% untuk
bahan baku kerajinan (industri kecil), serta 5% untuk sarana pertanian dan lain-lain.
Di Indonesia ditemukan lebih kurang 160 jenis bambu, 38 jenis diantaranya
merupakan jenis introduksi dan 122 jenis merupakan tanaman asli Indonesia.
Diantara 160 jenis ini, 88 jenis endemik, sedangkan 76 jenis lainnya digunakan oleh
masyarakat lokal untuk kehidupan sehari-hari mereka seperti untuk bahan kerajinan
(27 jenis), sayuran (7 jenis), 42 jenis untuk kegunaan lain (Widjaja, 2011).
Agar pemanfaatan batangnya lebih maksimal dan efisien, diperlukan
penelitian sifat dasar bambu secara menyeluruh sehingga dapat menentukan
peruntukannya sebagai alternatif bahan baku industri bambu.
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B. Rotan
Potensi rotan Indonesia sangat tinggi, diperkirakan 85% rotan dunia dipasok
dari Indonesia, sisanya Filipina, Vietnam dan negara Asia lainnya (Retraubun,
2013). Selanjutnya dikatakan bahwa total nilai ekspor produk rotan sepanjang tahun
2012 mencapai USD 206,67 juta yang terdiri dari rotan furnitur senilai USD 151,64
juta dan rotan kerajinan/anyaman sebesar 51,03 juta. Pasar luar negeri produk rotan
asal Indonesia untuk HS 46012 (basketwork, wickerwork & other article made
directly to shape from rattan) pada tahun 2012 adalah Belanda USD 11,6 juta
(27,02%), Amerika Serikat senilai USD 6,6 juta (15,39%), Korea Selatan USD 4,2
juta (9,76%), Jerman senilai USD 3,6 juta (8,43%), Belgia USD 2,4 juta (5,6%),
beberapa negara lainnya seperti Inggris, Jepang, Swedia, Perancis, dan Australia
(Warta Ekspor, 2013).
Lebih dari 614 jenis rotan diperkirakan terdapat di Asia Tenggara, yang
berasal dari 8 genera, yaitu Calamus 333 jenis, Daemonorops 122 jenis, Korthalsia
30 jenis, Plectocomia 10 jenis, Plectocomiopsis 10 jenis, Calopspatha 2 jenis,
Bejaudia 1 jenis dan Ceratolobus 6 jenis (Dransfield, 1974, Menon 1979; Alrasjid,
1989 dalam (Rachman & Jasni, 2013). Dari 8 genera tersebut dua genera rotan yang
bernilai ekonomi.
Jumlah rotan di Indonesia terdapat kurang lebih 300–350 jenis, dan dari
jumlah tersebut, 51 jenis di antaranya adalah rotan komersial, sedangkan 265 jenis
non-komersial. Selanjutnya, diantara 51 jenis komersial tersebut, hanya sekitar 2030 jenis saja yang disukai dan banyak dieksploitasi (rotan elit/favorit) (Rachman &
Jasni, 2013) seperti manau, sega/taman, irit, tohiti dan batang. Hal ini menunjukkan
rendahnya pemanfaatan rotan, baru terbatas pada jenis-jenis yang sudah diketahui
manfaatnya dan laku di pasaran. Jenis-jenis rotan ini sudah menipis persediaannya
disebabkan

karena

pemanenan

rotan

tidak

diimbangi

dengan

usaha

pembudidayaannya. Selain itu, saat ini juga belum ada usaha untuk mencari jenis
alternatif kebutuhan industri.
Untuk mendorong pemanfaatan jenis-jenis rotan yang selama ini belum
digunakan (lesser used species), maka perlu dilakukan penelitian yang
komprehensif dan holistik. Penelitian akan mencakup penyebaran, botani, sifat

120

dasar seperti sifat anatomi, fisis mekanis, kimia, keawetan dan pelengkungan rotan
sehingga dapat diketahui penyebaran jenis, kualitas dan peruntukan secara lebih
tepat untuk masing-masing jenis sebagai alternatif bahan baku industri rotan. Rotan
hanya diarahkan ke mebel interior karena aspek pengerjaan, keterawetan, sifat venir
dan kayu lapis, ketahanan terhadap cuaca, bagan pengeringan karena bentuk fisik
rotan dan pemanfaatannya jauh berbeda dengan kayu.

2. TUJUAN DAN SASARAN
Mendapatkan data dan informasi sifat dasar dua jenis bambu kurang
dimanfaatkan untuk diversifikasi jenis dan penyempurnaan sifatnya sebagai bahan
baku industri.
Mendapatkan data dan informasi sifat dasar dua jenis rotan kurang
dimanfaatkan untuk diversifikasi jenis dan penyempurnaan sifatnya sebagai bahan
baku industri.

3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
1) Bambu
Penelitian sifat dasar dan peningkatan kualitas bambu dilaksanakan di Pusat
Litbang Hasil Hutan, Bogor. Kegiatan pengumpulan bambu sebagai bahan utama
penelitian dilakukan di Jawa Barat (Kebun Raya Bogor), dan pembuatan contoh
produk dilakukan di Cirebon, Jawa Barat dan di Balai Besar Kerajinan dan Batik,
Yogyakarta. Pengumpulan informasi yang mendukung penelitian ini dilakukan di
Jawa Barat (Bogor).
2) Rotan
Penelitian dilakukan di Pusat Litbang Hasil Hutan Bogor dan industri
Cirebon untuk sifat pelengkungan. Kegiatan pengumpulan rotan sebagai bahan
utama penelitian dilakukan di Nusa Tenggara (Kupang dan Soe). Pembuatan
produk dilakukan di Jawa Barat (Cirebon), dan pengumpulan informasi yang
mendukung penelitian ini dilakukan di Bogor.
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B. Bahan dan Peralatan
1) Bambu
Bahan yang digunakan adalah dua jenis bambu umur 3  4 tahun yang
diambil dari Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Jenis bambu mengikuti jenis yang
diperoleh di lapangan dengan catatan belum pernah diteliti (Lampiran 1 dan
Lampiran 2). Tahun 2018, diteliti dua jenis bambu yaitu bambu sembilang
(Dendrocalamus giganteus Munro) dan bambu Taiwan (Dendrocalamus latiflorus
Munro).
Untuk penelitian ini digunakan bahan kimia antara lain: aquadestilata, asam
asetat glacial, hidrogen peroxida, alkohol teknis konsentrasi 30%, 50%, 70%, 90%,
alkohol absolut, gliserin, safranin, toluene, karbolxylene, entellen, malt ekstrak
agar (MEA), urea formaldehida (UF), Parachem, dan borax boric.
Bahan gelas dan kaca yang digunakan antara lain object glass, cover glass, tabung
reaksi, botol timbang, watch glass, pipet, jampot, kaca pembesar, gelas ukur 100
ml, beaker glass. Peralatan yang digunakan antara lain oven, autoclave, freezer,
kompor gas, mikroskop kamera, stereo mikroskop, dan mikrotom gelincir (untuk
pembuatan preparat sayat dari bahan berlignoselulosa yang keras), autoklaf,
timbangan, oven, pinset, golok, dial caliper, dan mesin uji mekanis (Universal
Testing Machine, UTM).
2) Rotan
Bahan yang digunakan adalah dua jenis rotan masak tebang yang diambil
dari Dusun Oelalai, Desa Kuealeu, Kec. Soe, Kab. Timor Timur Selatan TTS, Nusa
Tenggara Timur. Jenis rotan mengikuti jenis yang diperoleh di lapangan dengan
catatan belum pernah diteliti (Lampiran 1 dan 3). Tahun 2018, dua jenis rotan yang
diteliti adalah Calamus tolitoliensis Beccari ex Heyne (Rotan Uwel A) dan Calamus
timorensis Beccari (Rotan Uwel B).
Bahan lain yang digunakan adalah minyak tanah, solar, dan beberapa jenis
bahan kimia seperti PEG, hidrogen peroksida, alkohol, karboxylol dan toluen.
Sedangkan alat yang digunakan antara lain mesin Amslar, mesin polis dan mesin
belah. Bahan gelas dan kaca yang digunakan antara lain object glass, cover glass,
tabung reaksi, botol timbang, watch glass, pipet, jampot, kaca pembesar, gelas ukur
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100 ml, beaker glass. Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain oven,
autoclave, freezer, kompor gas, lup (kaca pembesar), tally sheet, petak milimeter,
gunting rotan, cutter, mikroskop kamera, stereo mikroskop, dan mikrotom gelincir
(untuk pembuatan preparat sayat dari bahan berlignoselulosa yang keras), autoklaf,
timbangan, oven, pinset, golok, dial caliper, dan mesin uji mekanis (Universal
Testing Machine, UTM).
C. Prosedur Kerja
1) Bambu


Persiapan bahan baku bambu



Pengujian sifat dasar
-

Struktur anatomi dan dimensi serat

-

Pengujian sifat fisis mekanis

-

Pengujian keawetan

-

Pengujian sifat kimia

-

Pengujian asap cair

-

Pengujian sifat pengeringan

-

Sifat perekatan

-

Pengujian kererawetan

-

Pembuatan produk dan penyempurnaan kualitas bambu

2) Rotan


Lapangan



Laboratorium





-

Sifat anatomi

-

Sifat fisis-mekanis

-

Sifat kimia

-

Sifat ketahanan

Industri
-

Sifat pelengkungan

-

Proses pembuatan produk

Penyempurnaan Rotan

3) Analisis Data
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bambu
1) Ciri Umum


Bambu sembilang (Dendrocalamus giganteus Munro)
Dikenal juga sebagai bambu naga atau bambu raksasa, merupakan salah satu
spesies bambu terbesar dan tertinggi di dunia yang berasal dari daerah tropis
dan subtropis terutama dari Asia Tenggara. Tanaman ini asli Myanmar, Bhutan,
China dan Thailand.
Bambu tumbuh simpodial, panjang mencapai 25-35 meter dengan diameter 2535 cm, panjang ruas berkisar 35-45 cm dengan bekas-bekas akar ditemui pada
buku terendah. Jumlah ruas 38-67; tebal dinding sekitar 20-25 mm. Batang
berwarna hijau kusam hingga hijau kebiruan gelap dan ditutupi dengan lapisan
lilin putih ketika muda (Gambar 1).

Gambar 1. Batang bambu sembilang (Dendrocalamus giganteus Munro)
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Bambu Taiwan (Dendrocalamus latiflorus Munro)
Bambu taiwan merupakan bambu yang indah dengan batang hijau muda,
tumbuh tegak dan berdaun besar (Gambar 2). Keistimewaan utama bambu ini
(terlepas dari keindahannya) adalah tunas yang rasanya manis. Bambu taiwan
merupakan jenis bambu terbaik untuk makanan. Panjang bambu mencapai 1425 m dengan diameter 8-25 cm. Bambu ini merupakan asli China/Taiwan, dan
tumbuh dengan baik di tanah yang lembab dan berdrainase baik
(http://www.bambooland.com.au/dendrocalamus-latiflorus).

Panjang

ruas

berkisar 20-70 cm, tebal dinding mencapai 5 - 30 mm. Permukaan batang
bambu berwarna hijau pucat.
Sumber: https://www.guaduabamboo.com/species/dendrocalamus-latiflorus.

Gambar 2. Batang bambu Taiwan (Dendrocalamus latiflorus)
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2) Struktur Anatomi dan Dimensi Serat
Bambu sembilang (Dendrocalamus giganteus) dan bambu taiwan
(Dendrocalamus latiflorus) berasal dari genus yang sama dan memiliki ikatan
pembuluh tipe III (tipe pergelangan patah) dan tipe IV (tipe pinggang terpisah).
Ikatan pembuluh tipe III (tipe pergelangan patah) yaitu ikatan pembuluh terdiri dari
dua bagian: ikatan pembuluh pusat dan ikatan serat yang terpisah atau dikenal
dengan istilah broken-waist type (tipe pergelangan patah). Tipe IV (tipe pinggang
terpisah) yaitu ikatan pembuluh tersusun dalam tiga bagian: 1 untai pembuluh di
bagian pusat dengan selubung sklerenkim yang kecil dan dua berkas serat bagian
dalam dan luar yang terpisah. Sejauh ini, tipe ikatan pembuluh dapat dijadikan dasar
penanda genus (Liese, 1985). Dimensi serat dan nilai turunan serat rata-rata tiga
batang bambu (per-rumpun, total ulangan 3 rumpun) dari bagian pangkal, tengah
dan ujung batang disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jaringan sel penyusun batang bambu
Jaringan penyusun
Bambu sembilang
3198.95
Panjang serat (µm)
Diameter serat (µm)
30.43
Diameter lumen (µm)
18.64
Tebal dinding serat (µm)
5.90
Panjang pembuluh (µm)
914.42
Diameter pembuluh (µm)
174.04
Total nilai turunan dimensi serat
320 (Kelas II)

Bambu taiwan
3258.00
26.88
15.55
5.66
1276.32
219.95
325 (Kelas II)

Serat dan pembuluh bambu taiwan lebih panjang daripada bambu
sembilang, dan ini yang membuat bambu taiwan memiliki daya tenun yang lebih
baik meskipun nilai kualitas serat untuk pulp dan paper berada pada kelas yang
sama. Berdasarkan klasifikasi IAWA (International Association of Wood
Anatomist) dalam Silitonga, Siagian, Nurachman (1972), kedua jenis bambu
memliki serat yang panjang. Dinding serat berada di kisaran 5 µm dimana bambu
sembilang memiliki dinding serat lebih tebal sehingga dapat diprediksi bambu
sembilang memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan bambu taiwan.
Nilai untuk kualitas serat sebagai bahan baku pulp dan kertas adalah berada
di kisaran 320 – 325 dimana berdasarkan kriteria serat kayu Indonesia untuk bahan
baku pulp dan kertas (Rachman & Siagian, 1976), bahan baku dengan sifat-sifat
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tersebut termasuk dalam kelas kualitas II yang artinya memiliki berat jenis agak
ringan sampai sedang (kelas kuat III/IV), mempunyai dinding sel tipis sampai
sedang dengan lumen agak lebar; dalam lembaran pulp serat mudah menggepeng
dengan ikatan antar serat dan tenunannnya baik. Jenis ini menghasilkan lembaran
dengan keteguhan sobek, pecah dan tarik yang sedang. Struktur anatomi bambu
sembilang dan bambu taiwan disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4.
a

b
1

4
2

5

3

6

Gambar 3.

Penampang lintang dan longitudinal batang bambu sembilang
(Dendrocalamus giganteus) (Keterangan: 1-Berkas serat; 2Metaxylem; 3-Floem; 4-Ruang interseluler (hasil peleburan dari
protoksilem); 5-Berkas sklerenkim; 6-Parenkim dasar), Tipe IV

Keterangan:
A. Penampang lintang, batang bagian tengah, skala 500 µm
B. Penampang lintang, batang bagian tengah, satu berkas pembuluh skala 500 µm
C. Penampang longitudinal, skala 500 µm
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6
3

2

3

4
5

1

a

b

c

Gambar 4.

Penampang lintang dan longitudinal batang bambu taiwan
(Dendrocalamus latiflorus)
(Keterangan: 1-Berkas serat; 2Metaxylem; 3-Floem; 4-Ruang interseluler (hasil peleburan dari
protoksilem); 5-Berkas sklerenkim; 6-Parenkim dasar); Tipe III

Keterangan:
A. Penampang lintang, batang bagian tengah, skala 1000 µm
B. Penampang lintang, satu berkas pembuluh, skala 500 µm
C. Penampang longitudinal, skala 500 µm
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B. Pengujian Sifat Fisis Mekanis
Nilai rata-rata sifat fisis dan mekanis bambu yang diteliti disajikan pada
Tabel 2. Nilai rerata kadar air tahun 2018 lebih tinggi dari 5 jenis bambu pada tahun
2017 (10‒11%) dan 2 jenis bambu pada tahun 2016 (11‒12%). Sebaliknya, nilai
rataan keteguhan lentur dan keteguhan geser lebih kecil dari jenis bambu pada tahun
2016 dan 2017 dengan kisaran rataan keteguhan tekan sejajar serat yang hampir
sama dengan jenis bambu pada tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan tabel di atas
bambu sembilang memiliki kerapatan lebih tinggi dari bambu taiwan. Hal ini diikuti
dengan lebih besarnya nilai sifat mekanis bambu sembilang dibandingkan dengan
dengan bambu taiwan, baik keteguhan lentur, keteguhan tekan sejajar serat maupun
keteguhan geser. Sebaliknya, bambu taiwan memiliki keteguhan lebih besar
terhadap be1)ban tarik sejajar serat dibandingkan dengan bambu sembilang.
Tabel 2. Sifat fisis dan mekanis bambu sembilang dan taiwan dari Jawa Barat
Uraian
Sifat Fisis
a. Kadar air (%)
b. Kerapatan (g/cm3)
Sifat Mekanis
1. MOE (kg/cm2)
b. MOR (kg/cm2)
c. Tekan sejajar (kg/cm2)
d. Geser (kg/cm2)
e. Tarik sejajar serat
(kg/cm2)

Bambu sembilang

Bambu taiwan

15
0.97

14
0,85

36.313,990
221,897
410,593
37,838
1.106,440

27.453,732
182,167
375,292
36,402
1.206,666

C. Pengujian Keawetan
1) Pengujian terhadap serangga
Uji ketahanan bambu terhadap serangan rayap tanah (Coptotermes
curvignathus Holmgren) dan rayap kayu kering (Cryptotermes cynocephalus
Light.) dilakukan dengan memodifikasi cara pengujian berdasarkan SNI 01-72072014. Modifikasi dilakukan pada ukuran sampel pengujian yaitu pada ketebalan
ukuran sampel yang mengikuti ketebalan alami bilah bambu. Bambu yang sudah
dikupas kulitnya kemudian dibuat ukuran sampel dengan panjang 2 cm untuk
pengujian rayap tanah dan panjang 5 cm untuk pengujian rayap kayu kering. Namun
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untuk tebal dan lebar ukuran sampel disesuaikan dengan ketebalan bilah bambu dan
diameter bambu.
Penilaian kelas ketahanan bambu berbeda dengan klasifikasi pada rotan
ataupun kayu. Kelas ketahanan bambu terhadap serangan rayap tanah dan rayap
kayu kering dikelompokkan berdasarkan klasifikasi Jasni, Damayanti & Pari (2017)
sebagaimana Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 3. Klasifikasi ketahanan bambu terhadap rayap tanah
Kelas

Ketahanan

I
Sangat tahan
II
Tahan
III
Agak tahan
IV
Tidak tahan
V
Sangat tidak tahan
Sumber: Jasni, Damayanti & Pari (2017)

Penurunan bobot/berat
(%)
< 9,05
9,06 – 14,92
14,93 – 20,79
20,8 – 26,61
> 26,61

Tabel 4. Klasifikasi ketahanan bambu terhadap rayap kayu kering
Kelas

Ketahanan

I
Sangat tahan
II
Tahan
III
Agak tahan
IV
Tidak tahan
V
Sangat tidak tahan
Sumber: Jasni, Damayanti & Sulastiningsih (2017)
Uji

ketahanan

bambu

Dendrocalamus

Penurunan bobot/berat
(%)
< 6,10
6,11 – 10,41
10,42 – 14,72
14,73 – 19,03
> 19,03

latiforus

(taiwan)

dan

Dendrocalamus giganteus (sembilang) terhadap serangan rayap tanah (Gambar 5)
dan rayap kayu kering (Gambar 6) sudah dilakukan dengan hasil sebagaimana
tercantum pada Tabel 5.
Tabel 5. Ketahanan bambu taiwan dan sembilang terhadap serangan rayap
No

1
2

Jenis bambu

Kelas awet
(Rayap Tanah)

Dendrocalamus latiflorus (taiwan)
Dendrocalamus giganteus (sembilang)

IV
III

Kelas awet
(Rayap Kayu
Kering)
IV
II
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Gambar 5. Hasil pengujian bambu pada rayap tanah

Gambar 6. Proses pengujian bambu pada rayap kayu kering
2) Pengujian terhadap Jamur
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jamur pelapuk mulai menyerang
bambu pada minggu pertama setelah bambu diumpankan, yang ditandai dengan
tumbuhnya miselium di permukaan contoh uji. Pada umur pengumpanan 3 hari
pertumbuhan miselium jamur pelapuk (Polyporus sp., Pycnoporus sanguineus,
Tyromyces palustris) mulai menyerang kedua jenis bambu, dan telah memenuhi
seluruh permukaan contoh uji pada masa inkubasi dua minggu. Namun untuk jamur
Schizophyllum commune pertumbuhan miseliumnya pada contoh uji lebih lambat
yakni mulai nampak pada umur pengumpanan 4 hari, dan belum memenuhi
permukaan contoh uji pada minggu ke 5 setelah diumpankan.
Berdasarkan data laju pertumbuhan dan penyebaran miselium diperkirakan
kelas ketahanan kedua jenis bambu pada masa inkubasi 12 minggu berdasarkan SNI
7207:2014. Perkiraan ketahanan atau resistensi bambu terhadap serangan jamur
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pelapuk (Pycnoporus sanguineus HHBI-324, Polyporus sp. HHBI-209, dan
Schizophyllum commune HHBI-204, Tyromyces palustris HHBI-232) di
laboratorium tersebut termasuk kelompok bambu agak-tahan (kelas III).
Berdasarkan perkiraan klasifikasi ketahanan pada Tabel 3, maka bambu
Dendrocalamus giganteus dan Dendrocalamus latiflorus termasuk kelas III (II-IV),
yang diperkirakan usia pakainya kurang dari 3 tahun. Menurut Oey (1990) kayu
kelas III diperkirakan usia pakainya 3 tahun dan kayu kelas IV usia pakainya sangat
pendek, jika selalu berhubungan dengan tanah lembab dan basah. Suprapti (2010)
menyatakan bahwa ketahanan bambu terhadap organisme perusak dapat bervariasi
tergantung pada jenis bambu, tempat bambu dipasang atau diletakkan, umur pohon
bambu, musim tebang bambu, lokasi asal pengambilan bambu atau tempat tumbuh
bambu. Menurut Liese (1980) bahwa ketahanan bambu atau usia pakainya
umumnya lebih rendah dibandingkan dengan kayu yakni berkisar antara 1-3 tahun.
Tabel 6. Perkiraan
kelas resistensi berdasarkan pertumbuhan miselium
dipermukaan contoh uji dengan masa inkubasi 12 minggu
Jenis Bambu

Dendrocalamus giganteus
Dendrocalamus latiflorus

Jenis jamur
Polyporus sp.
III-IV
III-IV

Pycnoporus
sanguineus
II-III
II-IV

Schizophyllum
commune
II-III
II-IV

Tyromyces
palustris
III-IV
III-IV

3) Pengujian Sifat Kimia
Kedua jenis bambu yang diteliti memiliki komponen kimia seperti pada Tabel 7.
Tabel 7. Kandungan kimia bambu sembilang dan bambu taiwan dari Jawa Barat
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Parameter
Kadar selulosa (%)
Kadar lignin (%)
Kadar zat pati (%)
Ekstraktif dalam alcohol benzene (%)
Kelarutan dalam NaOH 1%
Kelarutan dalam air panas
Kelarutan dalam air dingin

Sembilang
52,07
28,37
18.80
1,88
18.73
7.04
4.80

Taiwan
58,92
26,49
19.30
5,10
16.57
6.17
2.17

Kadar selulosa tertinggi pada bambu taiwan (59%) sedangkan bambu
sembilang 52%. Selulosa merupakan bahan utama pembuat pulp, dari kedua jenis
bambu ini diduga bambu kapal menghasilkan kualitas pulp yang tinggi. Fitriasari
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dan Hermiati (2008), menyatakan selulosa yang tinggi mengindikasikan serat yang
kuat, warna pulp lebih putih, relatif terhadap bahan kimia dalam pemisahan dan
pemurnian. Jasni dan Rullyati (2015) melaporkan kalau kadar selulosa tinggi
terdapat pada kayu maupun bambu, maka bambu kemungkinan rentan terhadap
serangan rayap, karena selulosa merupakan makanan utama rayap. Kalau terlihat
dari kedua jenis bambu ini dimungkinkan bambu taiwan lebih tidak tahan terhadap
serangan rayap dibandingkan bambu sembilang.
Komponen yang terlarut dalam alkohol benzena adalah tanin, gum dan lilin.
Kandungan ekstraktif yang larut alhokol benzene pada bambu sembilang jauh lebih
tinggi daripada bambu Taiwan. Kelarutan dalam NaOH 1% kedua jenis bambu ini
berbeda, bambu sembilang 18.73% dan bambu taiwan 16.57%. Hal ini memberikan
gambaran adanya kerusakan bambu yang diakibatkan oleh serangan jamur pelapuk
kayu atau terdegradasi oleh cahaya, panas dan oksidasi. Semakin tinggi kelarutan
dalam NaOH, tingkat kerusakan bambu juga meningkat dan dapat menurunkan
rendemen pulp, berarti bambu sembilang lebih besar terdegradasi jamur
dibandingkan bambu taiwan.
4) Pengujian Sifat Pengeringan
Data fisik kedua jenis bambu yang diteliti disajikan dalam Tabel 8. Tingkat
kepekaan dua jenis bambu yang diteliti pada suhu konstan 80oC disajikan dalam
Tabel 9.
Tabel 8. Data fisik bambu sembilang dan bambu Taiwan dari Jawa Barat
Jenis
Bagian
Tebal
Ø (cm)
Kadar air (%)
batang
(cm)
Dendrocalamus
giganteus
Dendrocalamus
latiflorus

Pangkal
Tengah
Pangkal
Tengah

1,60
0,70
1,31
0,66

14,93
11,30
10,18
9,33

94,83
59,74
93,61
70,36

Ket: Jumlah contoh uji/jenis /bagian batang 3 buah

Tabel 9.

Sifat pengeringan bambu sembilang dan bambu Taiwan dari Jawa
Barat berdasarkan tingkat kerusakan
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Jenis bambu

D. giganteus
D. latiflorus

Kadar
air, %

Tingkat
kerusakan
I
II

Pangkal

94,83

2

1-2

Baik

40

65

Tengah

59,74

1

1-2

Baik

40

65

Pangkal

93,61

1

1

Sangat baik

50

75

Tengah

70,36

1

1

Sangat baik

50

75

Bagian
batang

Sifat
pengeringan

Suhu pengeringan,
o
C
Awal
Akhir

Keterangan : Ket: Jumlah contoh uji/jenis 5 buah I. Pecah; II. Mengeriput/kolaps; 1. Sangat baik;
2. Baik; 3. Sedang ; 4. Kurang baik; 5. Jelek

Pengetahuan tentang sifat pengeringan suatu jenis bambu penting untuk
menentukan suhu optimum pengeringannya agar kualitasnya terjaga serta bisa
menghemat waktu dan energi. Klasifikasi sifat pengeringan dua jenis bambu yang
diteliti dilakukan berdasarkan kehadiran cacat pecah dan mengeriput pada
penampang batang. Bambu utuh (bambu bulat) memiliki sifat yang berbeda dengan
kayu, sehingga sifat pengeringannya juga berbeda. Hasil penelitian Razak et al.
(2010) menunjukkan panjang serat bambu pada penampang melintang batang
umumnya bertambah dari bagian luar ke bagian tengah, dan kemudian menurun
lagi ke bagian dalam. Demikian juga sel parenkim lebih banyak dengan serat yang
lebih sedikit pada dinding bagian dalam, sedangkan jaringan pembuluh lebih
banyak dan sangat rapat pada bagian buku, sehingga bagian buku lebih keras dan
kaku (Fangchun, 2000). Perbedaan kekerasan antar bagian luar dan bagian dalam
tersebut berakibat terhadap perbedaan dalam tingkat penyusutan bambu. Hal ini
menyebabkan bambu bulat lebih mudah pecah dan atau mengeriput dibanding bilah
bambu maupun kayu jika pengeringannya tidak dilakukan secara hati-hati.
5) Sifat Perekatan
Sifat perekatan bambu Dendrocalamus latiflorus dan bambu D giganteus
terhadap perekat urea formaldehida (UF) cukup baik yang ditunjukkan oleh nilai
rata-rata keteguhan rekat dengan uji geser blok dimana nilainya lebih dari 55
kg/cm2. Keteguhan rekat tipe interior (UF) bambu D latiflorus 73,2 kg/cm2 dengan
persentase kerusakan bambu berkisar antara 90% sampai 100% (bilah tidak
diawetkan) dan 74 kg/cm2 dengan persentase kerusakan bambu berkisar antara 90%
sampai 100% (bilah diawetkan). Keteguhan rekat tipe interior (UF) bambu D
giganteus 85,4 kg/cm2 dengan persentase kerusakan bambu berkisar antara 90%
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sampai 100% (bilah tidak diawetkan) dan 80,3 kg/cm2 dengan persentase kerusakan
bambu berkisar antara 70% sampai 100% (bilah diawetkan).
6) Pengujian Keterawetan
Rataan data retensi bahan pengawet kompleks Boron konsentrasi 7% pada
bambu sembilang (3 ulangan pohon, satu pohon 4 ulangan batang) adalah 8,223
kg/m3. Rataan retensi pada bambu taiwan (jumlah ulangan sama) adalah sebesar
8,645 kg/m3. Kedua jenis bambu termasuk mudah diawetkan dengan bahan
pengawet Boron menggunakan metode rendaman panas 2 jam pada suhu 70°C,
kemudian dibiarkan dingin sampai tiga hari. Pada kondisi buku bambu dibuka,
penetrasi bahan pengawet mencapai 100% dimana bambu dapat ditembus pengawet
melalui pori yang terbuka di bagian ujung.
7) Kualitas dan Sifat Asap Cair
Penelitian asap cair dari bambu menggunakan metode tungku dan drum serta
pendingin sistem turbulex mengacu pada Hendra (2011). Penentuan komponen
kimia asap cair dan kualitasnya dibandingkan dengan Standar Jepang (Yatagai,
2002). Data kualitas dan sifat asap cair bambu sembilang dan Taiwan disajikan pada
Tabel 11.
Tabel 11. Kualitas dan sifat asap cair bambu sembilang dan bambu taiwan asal
Jawa Barat
Parameter
Produksi asap cair (liter)
Berat Jenis (BJ)
Asam Asetat (%)
Methanol (%)
Total Phenol (%)
pH
Warna
Transparansi

Bambu Sembilang
1,10
1,097
4,41
6,50
16,97
3,42
Kehitaman
Keruh

Bambu Taiwan
1,17
1,105
5,07
6,69
17,19
3,27
Coklat kemerahan
Tidak keruh

Bila dibandingkan dengan Standar Jepang maka pH asap cair bambu
sembilang dan bambu taiwan 3,27 -3,42 telah memenuhi standar yaitu antara 1,503,70 . Begitu pula BJ ke dua jenis bambu tersebut adalah 1,097 – 1,105 telah
memenuhi standar Jepang (Yatagai, 2002). Untuk warna dan transparansi tidak
sesuai standar Jepang.
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8) Pembuatan Produk Bambu
Bambu Taiwan dapat digunakan untuk struktural (kualitas sedang), untuk
konstruksi rumah dan konstruksi sementara, peralatan pertanian, pipa air,
keranjang, rakit untuk memancing, barang-barang tenun, furnitur, sumpit, papan
bambu, dan pembuatan kertas. Daun dapat digunakan untuk membuat topi,
memasak nasi, membuat atap untuk perahu, dan sebagai bahan pengepakan. Tunas
dikonsumsi

sebagai

sayuran dan memiliki

kualitas

yang sangat

baik

(https://www.guaduabamboo.com/species/dendrocalamus-latiflorus).
Dendrocalamus giganteus (bambu sembiolang) adalah salah satu dari dua
belas bambu dengan hasil tinggi yang layak dibudidayakan sebagai perkebunan
bambu skala besar, karena sangat baik untuk konstruksi, produksi kertas dan tunas
muda baik untuk produk sayuran. Batang juga digunakan untuk perancah, tiang
kapal, perumahan pedesaan, pipa air, vas, ember, kendi air, anyaman, papan dan
parket, furnitur, pot air. Selubung batang digunakan untuk membuat topi. Spesies
bambu ini menghasilkan sejumlah besar biomassa dengan hasil tahunan 20 hingga
30 t / ha, 2,7 kali lebih banyak daripada Dendrocalamus latiflorus (bambu Taiwan).
Sumber: https://www.guaduabamboo.com/species/dendrocalamus-giganteus.
Tahun ini juga dilakukan penelitian bambu untuk media batik bekerjsama
dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik, Kementerian Perindustrian, di
Yogyakarta. Hasil uji coba penggunaan bambu sembilang dan bambu Taiwan untuk
media batik disajikan pada Gambar 8. Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap
sinar terang hari (nilai tahan sinar) untuk bambu sembilang yang tidak diawetkan
adalah 4-5 (tiga ulangan), dan yang tidak diawetkan 4 dan 4-5. Sedangkan untuk
bambu Taiwan yang tidak diawetkan nilainya 4, dan yang diawetkan nilai 4-5, hal
ini menunjukkan setelah diawetkan nilai ketahanan luntur lebih baik. Bahan
pengawet yang digunakan ramah lingkungan seperti boraks dengan dosis antara
5-10% larutan boron yang direkomendasikan untuk mengawetkan bambu masih
digolongkan pada tahap yang sangat aman, bahkan jika anak anda sampai
menggigit bambu yang telah diawetkan, maka bahan pengawetnya tidak akan
meracuni atau menggangu kesehatannya. Menyentuh atau memegang bahan
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bambu yang telah diawetkan dengan boron juga tidak membahayakan
(http://www.bambuawet.com/, diakses 2 November, 2016).

Gambar 7.

Hasil uji coba bambu sembilang dan bambu taiwan sebagai media
batik serta uji luntur

9) Penyempurnaan
Hasil penelitian tahun sebelumnya terhadap dua jenis bambu yaitu bambu
kapal dan bambu tali menunjukkan bahwa berdasarkan prosentase kehilangan berat,
bambu kapal 9,58 % lebih rendah dibandingkan bambu paring tali (12,48%).
Berdasarkan hal tersebut kedua jenis bambu termasuk kelas II (tahan) karena
berdasarkan klasifikasi ketahanan bambu terhadap rayap tanah adalah kelas II,
persentase penurunan berat berkisar 9,05 – 14,93%. Bambu yang mempunyai kelas
ketahanan I dan II tidak perlu diawetkan untuk memperpanjang umur pakai bahan
baku bambu untuk tujuan penggunaanya tersebut sehingga kegiatan pengawetan
untuk penyempurnaan sifat tidak dilakukan.
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B. Rotan
Hasil identifikasi spesimen herbarium jenis rotan untuk penelitian disajikan
pada Tabel 12. Dari lapangan, dilakukan proses penggorengan selama 15 menit
untuk mempercepat pengeringan menggunakan minyak tanah dan solar dengan
perbandingan 9 : 1. Setelah proses penggorengan dilakukan pengeringan di ruangan
terbuka, selanjutnya dilakukan pengujian sifat-sifatnya.
Tabel 12. Hasil identifikasi rotan asal Nusa Tenggara Timur
No

Nama lokal

Titik Koordinat

Nama spesies

1

Rotan Uwel
A

Calamus
tolitoliensis Beccari
ex Heyne

Dusun Oelalai,
Desa Kuealeu,
Kec. Soe, Kab.
Timor Timur
Selatan TTS,
NTT

2

Rotan Uwel
B

S 09°45’39.2”
E 124°17’03.0”
 Ketinggian: 1.029 m
dpl.
 pH tanah 6
 Kelembaban tanah 65 %
 Suhu udara 30o C
 Kelembaban udara 48%
S 09°45’40.8”
E 124°17’03.2”
 Ketinggian: 1.037 m dpl
 pH tanah 6
 Kelembaban tanah 55 %
 Suhu udara 28o C
Kelembaban udara 48 %

Calamus timorensis
Beccari

Dusun Oelalai,
Desa Kuealeu,
Kec. Soe, Kab.
Timor Timur
Selatan TTS,
NTT

3

Rotan Ue

S 09°40’08.6”
Daemonorops
E 124°29’19.1”
melanochaetes
Blume
 Ketinggian: 34.7 m dpl
 pH tanah 6.2
 Kelembaban tanah 25 %
 Suhu udara 29o C
Kelembaban udara 61%

Lokasi

Desa Loli,
Kec. Polen,
Kab. Timor
Timur Selatan
TTS, NTT
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1) Deskripsi
Pertelaan jenis rotan yang ditemukan di lokasi penelitian sebagai berikut:
a. Rotan uwel A (Calamus toli-toliensis Beccari ex Heyne)
Tumbuh berumpun, diameter dengan pelepah 20 mm, tanpa pelepah 17
mm. Pelepah daun warna hijau, terdapat duri rapat, tersebar, memilki
indumentum warna coklat muda, warna duri coklat muda, bentuk duri
ramping, panjang duri 1-2 cm. Lutut ada. Okrea jelas. Panjang daun 165 cm.
Tangkai daun panjang 2,5- 6 cm, terdapat duri tunggal, warna duri
krem/coklat muda. Sirus panjang 60 cm. Anak daun menyirip teratur,
jumlah anak daun 24-26 pasang, bentuk anak daun linear-elips, ukuran anak
daun 7-23 cm x 1-2 cm, urat anak daun berjumlah 3. Permukaan anak daun
bagian tengah berambut. Rakis terdapat duri tunggal, panjang duri 0,5-2 cm,
warna krem/coklat muda. Buah belum masak, kecil-kecil warna hijau,
bentuk buah bundar.
b. Rotan uwel B (Calamus timorensis Beccari)
Tumbuh berumpun, diameter dengan pelepah 23 mm, tanpa pelepah 18
mm. Pelepah daun warna hijau terang, duri sangat rapat, bentuk duri
ramping, pipih, tersebar, duri panjang 10-25 mm dan duri pendek 5 mm,
warna duri coklat tua. Pada mulut pelepah daun terdapat duri dengan
panjang 5 - 40 mm. Lutut jelas. Okrea tidak jelas. Panjang daun 174 cm.
Tangkai sangat pendek (5 mm) atau hampir tidak bertangkai. Sirus panjang
59 cm, duri pada sirus berkelompok 3. Anak daun bentuk pita/linear- elips,
ukuran anak daun 11-26 cm x 1-2 cm, warna permukaan anak daun bagian
atas dan bawah hijau, jumlah anak daun 25 pasang. Perbungaan panjang 158
cm.
c. Rotan Ue (Daemonorops melanochaetes Blume)
Tumbuh berumpun, diameter dengan pelepah 28 mm, tanpa pelepah 20
mm. Pelepah daun warna hijau terang, terdapat duri ramping tersusun
seperti sisir melingkar, panjang duri 1-3,5 cm, warna duri coklat tua
kehitaman. Lutut jelas. Okrea jelas. Panjang daun 354 cm. Tangkai daun
panjang 22 cm, terdapat duri panjang 0,5-1 cm. Sirus panjang 145 cm. Anak
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daun menyirip teratur, bentuk pita, jumlah anak daun 85 pasang, ukuran
anak daun 6-33 cm x0,5-1,5 cm. Tulang daun sekunder pada permukaan atas
anak daun berambut. Buah bundar, ukuran buah 17 mm x 16 mm, terdapat
18 sisik vertikal.
Tumbuh tunggal, diameter dengan pelepah 14 mm. Pelepah daun warna
hijau terang, pelepah daun bagian ujung halus/tidak berduri, bagian bawah
berduri. Lutut ada. Okrea ada. Tangkai daun panjang 5-7 cm. Sirus panjang
62-99 cm. Panjang daun 58-86 cm. Anak daun menyirip tidak teratur,
bentuk lanset, jumlah anak daun 16 kanan kiri rakis. Steril. Rotan Ue sudah
pernah dilakukan penelitian sebelumnya sehingga pada tahun 2018
dilakukan penelitian dua jenis rotan yaitu Rotan Uwel A dan Rotan Uwel B.
2) Struktur Anatomi Batang
a. Rotan uwel A (Calamus tolitoliensis Beccari ex Heyne)

Gambar 8. Rotan Calamus tolitoliensis Beccari ex Heyne

Gambar 9.

A
B
Foto makroskopis penampang lintang rotan Calamus tolitoliensis
Beccari ex Heyne, perbesaran 55x (A) dan 210x (B)
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A

B

C
Gambar 10. Foto makroskopis penampang lintang rotan Calamus tolitoliensis
Beccari ex Heyne bagian dekat kulit (A, B) dan bagian tengah (C)
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Gp
M
Ph

Pr

Gambar 11. Berkas pembuluh (Vascular bundle) rotan Calamus tolitoliensis
Beccari ex Heyne
Keterangan:
M=pembuluh
GP=Parenkima dasar

metaksilem,

Pr=protoksilem,

Ph=Phloem,

Gambar 12. Penampang longitudinal rotan Calamus tolitoliensis Beccari ex
Heyne
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Dimensi sel:
Serat
Panjang serat
Diameter serat
Diameter lumen
Tebal dinding
Pembuluh metaxylem
Pembuluh metaxylem bagian luar
Pembuluh metaxylem bagian tengah
Protoxylem
Diameter protoxylem
Phloem
Diameter phloem

1943,80 ± 252,20 µm
24,82 ± 3,78 µm
15,62 ± 2,97 µm
4,60 ± 0,70 µm
52,01 ± 12,07 µm
204,16 ± 26,68 µm
27,7 ± 5,06 µm
48,72 ± 1,90 µm
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b. Rotan uwel B (Calamus timorensis Beccari)

Gambar 64. Rotan Calamus timorensis Beccari

A
B
Gambar 13. Foto makroskopis penampang lintang rotan Calamus timorensis
Beccari, perbesaran 55x (A) dan 215x (B)
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A

B

Gambar 14. Foto makroskopis penampang lintang rotan Calamus timorensis
Beccari bagian dekat kulit (A, B) dan bagian tengah (C)
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M
Pr

Ph

GP

Gambar 15. Berkas pembuluh (Vascular bundle) rotan Calamus timorensis
Beccari
Keterangan:
M=pembuluh
metaksilem,
Pr=protoksilem,
Ph=Phloem,
GP=Parenkima dasar

A
B
Gambar 16. Penampang lateral rotan Calamus timorensis Beccari
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Dimensi sel:
Serat
Panjang serat
Diameter serat
Diameter lumen
Tebal dinding
Pembuluh metaxylem
Pembuuh metaxylem bagian luar
Pembuluh metaxylem bagian tengah
Protoxylem
Diameter protoxylem
Phloem
Diameter phloem

1939,89 ± 193,65 µm
22,85 ± 2,09 µm
14,97 ± 1,55 µm
3,94 ± 0,67 µm
42,25 ± 11,46 µm
231,35 ± 15,13 µm
45,63 ± 6,42 µm
54,12 ± 6,67 µm

c. Rotan Ue (Daemonorops melanochaetes Blume)

Gambar 17. Rotan Daemonorops melanochaetes Blume

A
B
Gambar 18. Foto makroskopis penampang lintang rotan Daemonorops
melanochaetes Blume, perbesaran 55x (A) dan 200x (B)
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A

B

C
Gambar 19. Foto makroskopis penampang lintang rotan Daemonorops
melanochaetes Blume bagian dekat kulit (A, B) dan bagian tengah (C)
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Ph
M

GP
Pr

Gambar 20.

Berkas pembuluh (Vascular
melanochaetes Blume

bundle)

rotan

Daemonorops

Keterangan: M=pembuluh metaksilem, Pr=protoksilem, Ph=Phloem, GP=Parenkima dasar

A
B
Gambar 21. Penampang longitudinal rotan Daemonorops melanochaetes Blume
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Dimensi sel:
Serat
Panjang serat
Diameter serat
Diameter lumen
Tebal dinding
Pembuluh metaxylem
Pembuluh metaxylem bagian luar
Pembuluh metaxylem bagian tengah
Protoxylem
Diameter protoxylem
Phloem
Diameter phloem

1473,20 ± 283,24 µm
21,28 ± 2,11 µm
11,93 ± 1,74 µm
4,67 ± 0,64 µm
75,3 ± 11,86 µm
171,25 ± 30,99 µm
40,44 ± 5,59 µm
33,87 ± 3,83 µm

Secara visual, struktur anatomi rotan dapat diamati baik ke arah memanjang
batang maupun pada penampang lintangnya. Pada penampang lintang batang dapat
dilihat dengan mata telanjang, pertama lapisan kulit yang tipis dan sangat keras
kemudian bagian di bawah kulit yang tampak lebih padat, disebut jaringan tepi atau
periferi atau corteks. Sedangkan, bagian yang lebih ke arah pusat, yang relatif lunak
dinamakan jaringan sentral. Bintik-bintik yang menyebar di antara jaringan yang
berwarna lebih gelap disebut ikatan pembuluh dan jaringan berwarna pucat itu
sendiri disebut parenkim dasar.
Ikatan pembuluh pada umumnya menyebar lebih rapat ke arah kulit dan
semakin jarang ke arah pusat. Jumlah ikatan pembuluh dihitung sebagai Kerapatan
Ikatan Pembuluh (KIP) dengan satuan buah atau pembuluh per milimeter persegi.
Hasil pengukuran KIP tiga jenis rotan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT
disajikan pada Lampiran 5.
Menurut Rachman dan Jasni (2013), rotan dengan KIP rata-rata sekitar 3 –
5 buah/ mm² dan perbedaan KIP pada bagian tepi dengan pusat yang tidak terlalu
tinggi termasuk rotan yang dicari orang. Berdasarkan kriteria tersebut, nilai KIP
rotan yang diamati berada pada interval tersebut, sehingga diharapkan rotan yang
diteliti dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Secara tradisional, rotan jenis
A dan B di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dimanfaatkan oleh penduduk
sebagai komponen bangunan adat/tradisional yaitu sebagai pengikat pada
sambungan komponen dan pengikat bagian atap. Dari pengamatan masyarakat
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diperoleh informasi bahwa bagian rotan lebih kuat dari bagian lainnya karena pada
saat bagian lain sudah lapuk, ikatan rotannya masih utuh/kuat. Indikasi ini
terkonfirmasi dari nilai KIP di atas.

3) Sifat Fisis dan Mekanis Rotan
Berdasarkan sifat fisis mekanis rotan, dari tiga jenis rotan yang diteliti,
rerata kerapatan tidak jauh berbeda yakni berkisar antara 0,400 – 0,500 g/cm3.
Kerapatan sebagai salah satu sifat fisis sangat mempengaruhi sifat kekuatan,
kembang susut, sifat menyerap bahan kimia dan finishing serta sifat-sfat dalam
pengolahan dan penggunaan (Rachman dan Jasni, 2013) dimana kerapatan terlalu
tinggi atau terlalu rendah kurang disenangi karena terlalu kaku atau terlalu lunak
sehingga rotan yang disenangi adalah yang memiliki kerapatan sedang, yaitu
berkisar 0,450 – 0,580 g/cm3. Sifat fisis-mekanis ketiga jenis rotan seperti pada
Tabel 13 berikut.
Tabel 13. Nilai rerata pengujian sifat fisis dan mekanis tiga jenis rotan asal Nusa
Tenggara Timur
Nama Lokal
Uwel A
Uwel B
Ue (Uwel
C)

*
*

Tekan //
Serat
(kg/cm2)
*
*

Tarik //
Serat
(kg/cm2)
451,087
438,649

445,100

173,676

*

KA
(%)

Kerapatan
(g/cm3)

MOE
(kg/cm2)

MOR
(kg/cm2)

10
11

0,499
0,492

*
*

11

0,435

23.343,676

Keterangan: *: Parameter ini tidak dilakukan pengujian karena termasuk rotan
berdiameter kecil
Rotan berdiameter kecil dalam penelitian ini memiliki nilai rerata kerapatan
yang hampir sama yaitu 0,499 g/cm3 untuk Rotan Uwel A dan 0,492 g/cm3 untuk
Rotan Uwel B. Nilai rerata kadar air Rotan Uwel A dan Uwel B berbanding terbalik
dengan nilai rerata keteguhan tarik sejajar serat, dimana kadar air Rotan Uwel A
lebih kecil (10%) daripada Rotan Uwel B (11%) dan sebaliknya keteguhan tarik
sejajar serat Rotan Uwel A lebih besar (451,087 kg/cm2) daripada Rotan Uwel B
(438,649 kg/cm2).
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Rotan Uwel C merupakan satu-satunya rotan berdiameter besar dalam
penelitian ini dengan kerapatan sebesar 0,40 g/cm3 dan kadar air sebesar 11%
memiliki keteguhan tekan sejajar serat sebesar 173,676 kg/cm2. Nilai keteguhan
lentur rotan berdiameter 2,22 cm ini antara lain nilai modulus elastis (MOE) sebesar
23.343,676 kg/cm2 dan nilai modulus patah (MOR) 445,100 kg/cm2.
Hasil penelitian sebelumnya (Abdurachman dan Jasni, 2015), rotan
berdiameter besar yang berkarakteristik sangat baik adalah Calamus koordesianus.
Rotan dengan diameter kecil dalam Abdurachman et al. (2017) yang memiliki
karakteristik sangat baik adalah Calamus holttumii dan Calamus nematospadix.

4) Sifat Kimia Rotan
Untuk sifat atau kandungan kimia ketiga jenis rotan yang diteliti disajikan
pada Tabel 14.
Tabel 14. Sifat kimia dua jenis rotan asal Nusa Tenggara Timur
No
1
2

Nama Lokal
Uwel A
Uwel B

Pati (%)
22,91
22,31

Selulosa (%)
45,83
47,53

Lignin (%)
26,48
24,34

Berdasarkan komponen kimia dari dua jenis rotan yang diteliti, kandungan
selulosa rotan uwel B lebih tinggi daripada uwel A. Selulosa mempunyai sifat
mudah teroksidasi, dan selulosa juga berpengaruh terhadap kelenturan rotan,
semakin tinggi kadar selulosa yang terdapat dalam rotan maka keteguhan lentur
juga makin tinggi karena ada ikatan kovalen yang kuat dalam cincin piranosa dan
unit gula penyusun selulosa (Rachman, 1996). Kandunga lignin rotan uwel B lebih
rendah dari uwel A. Lignin adalah merupakan suatu polimer yang komplek dengan
berat molekul yang tinggi. Lignin berfungsi sebagai bahan pengikat antara satu dan
lain sel dalam bahan rotan. Ibarat semen dengan batu bata. Dengan demikian lignin
memberi kekuatan kepada rotan (Rachman, 1996). Dari kedua jenis rotan yang
diteliti, kandungan pati kedua jenis rotan tidak jauh berbeda, namun rotan uwel A
memiliki pati sedikit lebih tinggi. Pati adalah cadangan karbohidrat yang
merupakan makanan utama bagi serangga perusak kayu maupun rotan. Semakin
tinggi kandungan pati dalam kayu atau rotan maka semakin rentan rotan terhadap
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bubuk. Bubuk betina tidak akan meletakkan telurnya dan tidak akan memilih jenis
kayu yang kandungan patinya rendah dari 3 % (Anonimus, 1961 dalam Jasni 2013),
karena pati merupakan makanan utama bagi bubuk tersebut (Jasni et al, 2013).
5) Sifat Ketahanan Rotan
Pengujian sifat ketahanan 3 (tiga) jenis rotan terhadap serangan rayap tanah
Coptotermes curvignathus Holmgren dilakukan dengan metode pengujian SNI 017207-2014 yang dimodifikasi. Pengujian dilakukan dengan 2 (dua) cara. Cara yang
pertama adalah dengan menguji secara langsung dan yang kedua adalah dengan
menggoreng rotan terlebih dahulu dengan minyak tanah sebelum dilakukan
pengujian pada rayap tanah. Klasifikasi ketahanan rotan dinilai berdasarkan
klasifikasi Rahman & Jasni (2013) sebagaimana Tabel 15.
Tabel 15. Klasifikasi ketahanan rotan terhadap rayap tanah
Kelas
Ketahanan
Penurunan bobot/berat (%)
I
Sangat tahan
<17
II
Tahan
17 – 24
III
Agak tahan
24,1 - 31,7
IV
Buruk
31,8 – 39,8
V
Sangat buruk
>39,8
Sumber: Rachman dan Jasni (2013)

Hasil pengujian sifat ketahanan 3 (tiga) jenis rotan terhadap rayap tanah
Coptotermes curvignathus Holmgren tercantum pada Tabel 16 dan Tabel 17.
Tabel 16. Sifat ketahanan 3 jenis rotan terhadap rayap tanah Coptotermes
curvignathus Holmgren (tanpa digoreng dengan minyak tanah)
No
1

2
3

Nama Lokal
Calamus totitoliensis
Beccari ex Heyne
(uwel A)
Calamus timorensis
Beccari (uwel B)
Daemonorops
melanochaetes
Blume (ue)

Rata-rata
Derajat
Serangan
40

Rata-rata
Pengurangan
Berat (%)
48,175

84
84

Rata-rata
Natalitas (%)

Kelas

0

V

Sangat
buruk

49,612

84,500

V

Sangat
buruk

57,655

92

V

Sangat
buruk

Ketahanan
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Tabel 17. Sifat ketahanan 3 jenis rotan terhadap rayap tanah Coptotermes
curvignathus Holmgren (digoreng dengan minyak tanah)
No
1

2
3

Nama Lokal
Calamus totitoliensis
Beccari ex Heyne
(uwel A)
Calamus timorensis
Beccari (uwel B)
Daemonorops
melanochaetes Blume
(ue)

Rata-rata
Derajat
Serangan
20

Rata-rata
Pengurangan
Berat (%)
0,402

Rata-rata
Natalitas
(%)
0

40

7,222

70

34,164

Kelas

Ketahanan

I

Sangat
tahan

0

I

75,850

IV

Sangat
tahan
Buruk

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rotan Calamus totitoliensis Beccari ex
Heyne (Uwel A) tanpa perlakuan penggorengan masuk ke dalam kelas V (sangat
buruk) sedangkan dengan digoreng masuk ke dalam kelas I (sangat tahan).
Demikian juga dengan rotan Calamus timorensis Beccari (Uwel B), yang tidak
digoreng kualitasnya sangat buruk (kelas V) sedangkan dengan cara digoreng kelas
ketahanannya naik menjadi kelas I (sangat tahan).

Rotan Daemonorops

melanochaetes Blume (ue) tanpa digoreng masuk kelas V (sangat buruk) sedangkan
dengan digoreng masuk kelas IV (buruk).
Perlakuan penggorengan rotan dengan minyak tanah pada rotan Calamus
menunjukkan kenaikkan kelas ketahanan yang signifikan. Kedua jenis rotan
Calamus yang semula masuk kelas V dengan perlakuan penggorengan ke dalam
minyak tanah naik ke kelas I. Sedangkan pada rotan Daemonorops, perlakuan
penggorengan dengan minyak tanah hanya menaikkan kelas dari V ke IV.
Berdasarkan hasil pengujian ketahanan rotan terhadap serangan rayap tanah, maka
ketiga jenis rotan yang diuji tanpa perlakuan penggorengan dengan minyak perlu
dilakukan tindakan pengawetan untuk meningkatkan kelas ketahanan sehingga
dapat meningkatkan umur layannya. Sedangkan pengujian dengan perlakuan
penggorengan terlebih dahulu, rotan Daemonorops melanochaetes Blume (ue) saja
yang perlu diawetkan untuk meningkatkan umur layannya.
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Gambar 22. Hasil pengujian rotan Calamus totitoliensis Beccari ex Heyne (uwel
A) tanpa digoreng minyak tanah

Gambar 23. Hasil pengujian rotan Calamus timorensis Beccari (uwel B) tanpa
digoreng minyak tanah terlebih dahulu
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Gambar 24. Hasil pengujian rotan Daemonorops melanochaetes Blume (ue)
tanpa tindakan penggorengan terlebih dahulu

Gambar 25. Hasil pengujian rotan Calamus totitoliensis Beccari ex Heyne (uwel
A) dengan tindakan penggorengan terlebih dahulu
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Gambar 26. Hasil pengujian rotan Calamus timorensis Beccari (uwel B) dengan
tindakan penggorengan terlebih dahulu

Gambar 27. Hasil pengujian rotan Daemonorops melanochaetes Blume (ue)
dengan tindakan penggorengan terlebih dahulu
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6) Sifat Pelengkungan dan Pembuatan Komponen Produk
Penelitian sifat pelengkungan rotan dilakukan di bengkel kerja di suatu
industri di Cirebon. Sebelum pelengkungan, diaplikasikan pra-perlakuan yang biasa
dilakukan oleh industri/pengrajin yaitu pengukusan selama 15 menit (Gambar 28).
Rotan diuji tingkat pelengkungannya pada mal-pelengkungan beberapa dengan
radius lengkung yang berbeda mulai dari radius besar hingga terkecil. Bila pada
radius terkecil rotan mengalami kerusakan, maka radius lengkung rotan tersebut
adalah radius lengkung sebelumnya. Hasil pengujian radius lengkung disajikan
pada Tabel 18. Dari Tabel 18 dapat dilihat bahwa sifat pelengkungan kedua jenis
rotan termasuk sangat baik karena memiliki radius lengkung kurang dari 10 cm.

Gambar 28. Pra-perlakuan pengukusan untuk pelengkungan rotan
Tabel 18. Radius lengkung contoh uji dua jenis rotan dari Nusa Tenggara Timur

1

Jenis rotan (nama
lokal)
Uwel A

2

Uwel B

3
4

Uwe C Besar
Uwe C Kecil

No

Diameter
(cm)
0.5
0.6
0.7
0.5
1.8
1.0

Radius lengkung (cm)
Sesaata
Targetb
1
1-1,5
1
1-1,5
1
1-1,5
1
1-1,5
7
7–9
7
7–9

Keterangan:
a = radius lengkung sesaat adalah radius yang dicapai tanpa terjadi kerusakan pada saat
rotan dilengkungkan pada mal.
b = radius target adalah radius yang menjadi target sesuai dengan kelengkungan produk
atau komponen produk yang akan dibuat.

7) Penyempurnaan
Penyempurnaan rotan akan dilakukan berdasarkan sifat yang dimiliki rotan
misalnya terkait dengan ketahanan rotan terhadap organisme perusak rotan (OPR).
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Rotan yang mempunyai kelas awet rendah (Kelas III,IV dan V) perlu dilakukan
pengendaliannya terhadap OPR, antara lain dengan proses pengawetan. Namun
hasil penelitian sebelumnya (Tahun 2017) keempat jenis rotan yang diteliti yaitu
memiiki ketahanan terhadap rayap tanah, rotan pinang, akar dan rotan jawa kelas II
(tahan), sedangkan rotan tuni kelas I. Berdasarkan demikian rotan yang mempunyai
kelas ketahanan I dan II tidak perlu diawetkan untuk memperpanjang umur pakai
bahan baku rotan untuk tujuan penggunaanya tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Bambu
Struktur anatomi, fisis-mekanis, kimia, keawetan, keterawetan, asap cair,
serta sifat pengeringan dan perekatannya bambu sembilang (Dendrocalamus
giganteus Munro) dan bambu taiwan (Dendrocalamus latiflorus Munro) yang
tumbuh di Kebun Raya Bogor Jawa Barat adalah:
a) Bambu taiwan dan bambu sembilang dari Genus Dendrocalamus memiliki
ikatan pembuluh tipe III (tipe pergelangan patah) dan tipe IV (tipe pinggang
terpisah). Serat dan pembuluh bambu taiwan lebih panjang daripada bambu
sembilang dengan kisaran panjang serat di atas 3000 µm. Kelas kualitas serat
untuk pulp dan paper berada pada kelas II. Dinding serat berada di kisaran 5 µm
dimana bambu sembilang memiliki dinding serat lebih tebal sehingga dapat
diprediksi bambu sembilang memiliki kekuatan lebih baik dibandingkan bambu
taiwan.
b) Sifat mekanis bambu yang mencakup keteguhan geser dan tarik sejajar serat
umumnya cukup baik, dan kerapatan kedua jenis bambu termasuk sangat tinggi
(0,85 g/cm3 untuk bambu Taiwan, dan 0,97 g/cm3 untuk bambu sembilang).
c) Kadar lignin, seluosa dan zat pati bambu sembilang dan bambu Taiwan cukup
tinggi dimana kadar selulosa >50%, kadar lignin >25% dan kadar pati >18%.
Hal ini juga yang membuat kedua jenis bambu rentan terhadap serangan sayap.
Kandungan pati dan selulosa yang lebih tinggi pada bambu Taiwan berkorelasi
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positif dengan ketahanannya terhadap rayap yang lebih rendah dibandingkan
bambu sembilang.
d) Sifat pengeringan kedua jenis bambu termasuk baik (bambu sembilang) dengan
suhu pengeringan 40-65°C dan sangat baik untuk bambu Taiwan dengan suhu
pengeringan 50-75°C.
e) Sifat perekatan kedua jenis bambu untuk perekat Urea Formaldehida cukup
baik.
f) Ketahanan bambu taiwan terhadap rayap tanah dan rayap kayu kering masingmasing berada pada Kelas IV, sedangkan bambu sembilang pada Kelas III untuk
rayap tanah dan Kelas II untuk rayap kayu kering. Hasil pengujian terhadap
jamur pelapuk (Polyporus sp., Pycnoporus sanguineus, Tyromyces palustris),
kedua jenis bambu termasuk Kelas III (II-IV) sehingga diperkirakan usia pakai
kurang dari tiga tahun jika tidak diawetkan.
g) Kedua jenis bambu termasuk mudah diawetkan dengan bahan pengawet Boron
konsentrasi 7% menggunakan metode rendaman panas 2 jam pada suhu 70°C,
kemudian dibiarkan dingin sampai tiga hari. Pada kondisi buku bambu dibuka,
penetrasi bahan pengawet mencapai 100%.
h) Sifat asap cair baik nilai pH maupun Berat Jenis kedua bambu telah memenuhi
standar Jepang, namun untuk warna dan transparansi yang kehitaman keruh
pada bambu sembilang dan coklat kemerahan tidak keruh pada bambu Taiwan
belum memenuhi standar.
i) Hasil pengujian bambu sebagai media batik menunjukkan nilai ketahanan luntur
warna berada pada kisaran 4-5, dan bambu yang sudah diawetkan menggunakan
pengawet Boron memiliki nilai ketahanan luntur yang lebih baik.

2) Rotan
Struktur anatomi, kimia, fisis-mekanis, ketahanan dan pelengkungan
Calamus tolitoliensis Beccari ex Heyne (Rotan Uwel A) dan Calamus timorensis
Beccari (Rotan Uwel B) dari Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:
a) Panjang serat rotan Uwel A dan Rotan Uwel B >1900 µm dengan tebal dinding
serat 4,6 µm (Rotan Uwel A) dan 3,9 µm (Rotan Uwel B); pembuluh metaxylem
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berkisar 40-231 µm. Data kerapatan ikatan pembuluh (KIP) berada di kisaran
3-5 buah/mm2 sehingga kedua jenis rotan memenuhi syarat untuk bahan baku
industri dimana sifatnya mirip dengan jenis rotan komersial.
b) Dari sifat fisis mekanis, kerapatan kedua jenis rotan masuk dalam kisaran ideal
yaitu 0,4-0,5 g/cm3.
c) Kandungan selulosa kedua jenis rotan >45%, lignin 24-26% dan pati 22%.
d) Hasil pengujian keawetan terhadap serangga menunjukkan bahwa perlakuan
penggorengan memberikan peningkatan ketahanan yang sangat signifikan.
Kedua jenis rotan tanpa perlakuan penggorengan masuk ke dalam kelas V
(sangat buruk), setelah digoreng masuk ke dalam kelas I (sangat tahan).
e) Pelengkungan kedua jenis rotan termasuk sangat baik karena dapat
dilengkungkan dengan radius lengkung di bawah 10 cm.

B. Saran
Bambu sembilang merupakan jenis bambu terbesar dan tertinggi di dunia
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk makanan. Bambu Taiwan
merupakan jenis bambu yang tunasnya memiliki rasa manis sehingga sangat enak
dimakan. Kedua jenis bambu direkomendasikan untuk dibudidayakan di Indonesia.
Hasil penelusuran literatur juga menunjukkan bambu sembilang menghasilkan
sejumlah besar biomassa dengan hasil tahunan 20 hingga 30 t / ha, 2,7 kali lebih
banyak daripada Dendrocalamus latiflorus (bambu Taiwan). Kedua jenis bambu
juga dapat dimanfaatkan untuk bambu lamina dan kerajian sebagai media batik.
Kedua jenis rotan dari NTT dapat direkomendasikan sebagai bahan baku
industri karena memiliki sifat pelengkungan yang baik, dan perlakuan
penggorengan sangat disarankan dalam pengerjaan karena secara signifikan dapat
meningkatkan ketahanan rotan terhadap serangga, dari kelas awet V menjadi kelas
awet I.
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ABSTRAK

Informasi jenis fosil kayu sangat bermanfaat untuk dapat merekonstruksi persebaran jenis
pohon yang tumbuh di masa lampau dan mengetahui perubahan atau kedekatan ekologi
suatu daerah tertentu. Aspek penelitian meliputi eksplorasi, identifikasi jenis, perkiraan
umur, analisis kandungan mineral dan persebaran fosil kayu ke berbagai daerah di Jawa
Tengah yaitu Sangiran dan Brebes. Identifikasi jenis dilakukan dengan pengamatan
struktur anatomi menggunakan irisan tipis bidang lintang, radial dan tangensial fosil kayu
menggunakan mikroskop Carl Zeiss-Axio Imager A1m. Diskripsi ciri anatomi mengacu
kepada daftar ciri mikroskopis untuk identifikasi kayu daun lebar IAWA (International
Association of Wood Anatomists). Analisis umur fosil dilakukan berdasarkan peta
Geologi. Ciri-ciri anatomi yang berhasil teridentifikasi menunjukkan bahwa sampel fosil
kayu insitu yang diambil dari Sangiran adalah jenis Cotylelobioxylon sp., yang
diperkirakan tumbuh pada formasi Notopuro pada masa Plistosen akhir dan berumur
antara 0,126-0,0117 juta tahun sebelum masa sekarang (BP). Sedangkan untuk lokasi
Brebes, ditemukan fosil Ficoxylon sp. dan Lagerstroemioxylon sp. yang tumbuh pada
formasi Kaliglagah pada masa Pliosen dengan kisaran umur 5,33-2,58 juta BP. Jenis
Lagerstroemioxylon sp. juga ditemukan di formasi Gintung pada masa Plistosen yang
diperkirakan berumur 2,58-0,78 juta BP. Hasil analisis kandungan mineral fosil kayu dan
batuan menunjukkan hasil bahwa fosil kayu yang ditemukan terbukti merupakan fosil kayu
insitu. Dari aspek fitogeografi, jenis kayu tersebut tidak ditemui tumbuh pada lokasi
ditemukannya fosil kayu. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengaruh aktivitas geologi
pada masa lalu dan juga pengaruh manusia.
Kata kunci: Fosil kayu, Jawa Tengah, Cotylelobioxylon sp., Ficoxylon sp.,
Lagerstroemioxylon sp.,

1. LATAR BELAKANG
Informasi jenis fosil tumbuhan tropis pada masa lampau dapat digunakan
untuk mengetahui perubahan ekologi atau kedekatan ekologi berbagai daerah.
Salah satu hasil penelitian fosil kayu di Indonesia melaporkan bahwa fosil kayu dari
suku Dipterocarpaceae yang banyak ditemukan di daerah Banten menandakan pada
jaman dahulu kemungkinan Pulau Jawa dengan Sumatera dan Kalimantan menyatu
(Mandang & Martono, 1996). Jenis pohon dari suku Dipterocarpaceae dewasa ini
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tumbuh dominan di Pulau Sumatera dan Kalimantan, sedangkan di Pulau Jawa
hampir tidak ditemukan lagi (Dewi, 2013).
Keanekaragaman jenis fosil kayu dan penyebarannya di Indonesia dapat
ditelusuri, sehingga dapat diketahui identitas botanis dan perkiraan umurnya.
Berdasarkan hasil penelitian Lord Wallacea yang meneliti keragaman flora dan
fauna di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1870, terjadi perbedaan jenis flora
dan fauna pada Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Tengah dan
Timur, sehingga diduga jenis fosil kayu di Kalimantan berbeda dengan yang jenis
fosil kayu yang ditemukan di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara
Timur.
Persebaran fosil kayu di Indonesia perlu digali untuk mendapatkan data
ilmiah mencakup jenis, lokasi keberadaan, umur serta nilai materi fosil kayu.
Informasi adanya fosil kayu di wilayah Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan
lokasi pengambilan bahan penelitian tahun ini. Hasil penelitian diharapkan dapat
menjadi data ilmiah dalam rangka menggali persebaran letak keberadaan fosil kayu
di Indonesia berikut identitas botaninya. Kegiatan penelitian ini merupakan bagian
dari upaya konservasi untuk memelihara obyek yang tak ternilai harganya yaitu
fosil kayu yang dapat digunakan untuk mempelajari dan mengungkap sejarah hutan
tropis purba di Indonesia.

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Penelitian tahun 2018 bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi
ilmiah mengenai paleobotani fosil kayu (identitas botani, analisis umur, kandungan
mineral, dan persebaran) yang terdapat di wilayah Jawa Tengah.

3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi pengambilan bahan utama penelitian dilakukan di Jawa Tengah yaitu
di daerah Bumiayu (Kabupaten Brebes), Patiayam (Kabupaten Kudus), dan
Sangiran (Kabupaten Sragen-Karanganyar). Untuk pembuatan preparat dilakukan
di Bandung dan Laboratorium Anatomi Tumbuhan, Puslitbang Hasil Hutan Bogor.
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Pengamatan struktur anatomi dan identifikasi jenis fosil kayu akan dilaksanakan di
Laboratorium Anatomi Tumbuhan, Puslitbang Hasil Hutan Bogor. Sedangkan
untuk pengujian, analisis umur fosil kayu, dan analisis mineral dilaksanakan di
Bandung.
B. Bahan dan Alat
Bahan utama penelitian tahun 2018 berupa fosil kayu yang berasal dari
wilayah Jawa Tengah. Bahan kimia yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya
yaitu carborundum dan canada balsam. Peralatan yang digunakan antara lain
loupe, alat pemotong batu, pelat kaca, mikroskop cahaya, dino-lite, mikroskop
Carl Zeiss-Axio Imager A1m, dinolite untuk pengambilan gambar makroskopis,
kamera, dan hot plate. Sedangkan bahan gelas kaca yang diperlukan yaitu object
glass dan cover glass.
C. Prosedur Kerja
1) Eksplorasi dan pengambilan sampel fosil kayu
2) Pembuatan preparat untuk pengamatan struktur anatomi
3) Analisis jenis mineral menggunakan X-ray Diffractometer (XRD) dan X-ray
Fluorescence (XRF)
D. Analisa Data
1) Deskripsi ciri anatomi
2) Umur fosil kayu
3) Analisis fitogeografi di lokasi temuan fosil
4) Analisis kandungan mineral menggunakan X-ray Diffractometer (XRD) dan Xray Fluorescense

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik wilayah eksplorasi dan temuan fosil kayu
1) Sangiran
Secara administrasi Sangiran terbagi antara 2 Kabupaten yaitu Kabupaten
Sragen dan Karanganyar. Daerah ini merupakan lokasi ditemukannya fosil-fosil
manusia purba, hewan dan tumbuhan purba. Temuan-temuan fosil kayu oleh
masyarakat di sekitar daerah ini sudah lama berlangsung dimana fosil-fosil kayu

164

temuan tersebut diserahkan dan tercatat di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba
Sangiran. Wilayah Sangiran dialiri oleh Kali Cemoro (bermuara di Sungai
Bengawan Solo) dimana pada lapisan-lapisan tanahnya banyak ditemukan fosilfosil hewan, manusia dan tumbuhan purba.
Survei dan pengambilan fosil kayu dilakukan di lokasi keberadaan fosil
kayu yaitu di salah satu bagian aliran kali Pucung, Dusun Sangiran, Desa Dayu RT
1 RW 3, Kelurahan Dayu, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar.
Aliran Sungai Pucung ini bermuara di Kali Cemoro. Ditemukan 3 bongkahan yang
diduga fosil kayu, dimana 1 bongkahan sudah membentuk fosil kayu dan lainnya
belum terjadi fosilisasi atau masih lunak. Posisi fosil kayu saat ditemukan berada
di bibir sungai dan masih menancap dan tertimbun oleh lapisan tanah bibir sungai,
dengan demikian temuan ini termasuk ke dalam temuan insitu.
Titik lokasi temuan fosil kayu berada pada ketinggian 128 mdpl dengan
posisi koordinat S: 07°28.551' E: 110°50.377'. Vegetasi yang terdapat di lokasi
temuan berupa lahan kebun jagung dan beberapa pohon buah-buahan seperti
mangga. Kondisi lokasi ditemukannya fosil kayu di Sangiran dapat dilihat pada
Gambar 1.

Gambar 1. Kondisi lokasi ditemukannya fosil kayu di Sangiran
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2) Patiayam, Kabupaten Kudus
Lokasi selanjutnya adalah Museum Purbakala Patiayam yang terletak di
Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Museum ini diresmikan
sebagai cagar budaya sejak tahun 2005 oleh Balai Pelestarian Peninggalan
Purbakala Jawa Tengah. Seperti halnya museum yang terdapat di Sangiran,
Museum Purbakala Patiayam memiliki koleksi fosil hewan gajah purba. Lokasi
situs Patiayam berada di daerah pegunungan/lereng selatan Gunung Muria dimana
sebagian terletak di Kabupaten Kudus dan sebagian masuk di wilayah Kabupaten
Pati. Museum ini juga mengoleksi fosil gigi dan tengkorak yang menandakan
adanya kehidupan manusia purba. Fosil kayu merupakan bagian kecil dari koleksi
museum ini yang merupakan temuan exsitu, yaitu temuan yang berasal bukan dari
tapaknya melainkan hanyut terbawa oleh arus sungai (sungai Jeratun). Sungai
Jeratun berada pada ketinggian 14 mdpl. dengan titik koordinat S 06°51.316' E
110°56.043'.

Gambar 2. Survei lokasi di daerah aliran sungai Jeratun
Adanya informasi dari masyarakat tentang keberadaan fosil kayu di
beberapa lokasi (dataran tinggi/perbukitan) sekitar wilayah Patiayam ditindak
lanjuti dengan observasi lapangan beserta para petugas museum. Namun tidak
satupun ditemukan fosil kayu di daerah tersebut. Vegetasi di lokasi yang disurvei
merupakan lahan kebun jagung yang dikelola oleh masyarakat. Lokasi tersebut
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berada di daerah Nganjir, Desa Langit Lama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
berada pada titik koordinat S 06°46.086', E 110°56.715' dengan ketinggian 293
mdpl.

Gambar 3.

Lokasi pencarian fosil kayu di daerah Nganjir, Desa Langit Lama
Kecamatan Jekulo

3) Bumiayu Kabupaten Brebes
Eksplorasi dilakukan dengan mengidentifikasi secara langsung fosil kayu
yang terdapat di daerah aliran sungai Cisaat, desa Kutamendala, Kecamatan
Tonjong. Lokasi ini termasuk dalam Formasi Kaliglagah. Di antara berbagai
macam batuan yang ada di sepanjang aliran sungai, banyak ditemukan fosil kayu
in-situ yang tertanam di dinding sungai. Selain itu, ditemukan juga fosil kayu yang
berserakan di permukaan dan dasar sungai yang kemungkinan tertranspor dari
wilayah lain.
Secara umum, kondisi vegetasi di sekitar daerah aliran sungai merupakan
hutan sekunder dimana masih terdapat pohon dan tanaman hutan yang tumbuh
secara alami. Namun, beberapa lokasi digunakan oleh masyarakat sekitar untuk
berladang dengan tanaman jagung. Titik koordinat penemuan fosil kayu merupakan
informasi penting dalam penentuan formasi dan umur batuan. Dokumentasi
kegiatan di lokasi Sungai Cisaat (formasi Kaliglagah) disajikan pada Gambar 4.
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Gambar 4.

Kegiatan eksplorasi dan pengambilan sampel di Sungai Cisaat
(Formasi Kaliglagah)

Fosil kayu banyak ditemukan di sepanjang sungai baik di pinggir aliran
sungai maupun di tebing sungai. Namun, tidak banyak fosil kayu yang masih
tertimbun dalam tanah. Sampel fosil yang diteliti adalah fosil kayu insitu yang
keberadaannya masih tertancap atau tertimbun di dalam tanah. Fosil kayu yang
berada di permukaan tanah merupakan fosil exsitu yang kemungkinan tertranspor
dari lokasi lain dan tidak dapat dipastikan asal usul nya. Pada lokasi formasi
Kaliglagah ini, fosil kayu insitu yang diteliti adalah spesimen B4 dan B5 yang
masing-masing ditemukan pada titik koordinat S 07o 10' 09,0", E 108o 57' 55,1",
ketinggian 119 mdpl dan S 07o 10' 08,9", E 108o 57' 54,2", ketinggian 121 mdpl.
Kegiatan eksplorasi selanjutnya diprioritaskan untuk lokasi yang
mempunyai formasi batuan yang berbeda yaitu formasi Gintung dan Mengger
(Gambar 5). Arah lokasi eksplorasi berlawanan arah dengan lokasi hari sebelumnya
yaitu dengan menyusuri sungai dengan arah berlawanan arus sungai Cisaat. Pada
jalur ini, fosil kayu lebih banyak ditemukan di permukaan sungai maupun pinggir
sungai. Spesimen yang diduga fosil kayu yang tertimbun di dinding sungai juga
diambil untuk diteliti lebih lanjut. Pada formasi Gintung, fosil kayu yang diteliti
adalah spesimen C12 yang ditemukan pada titik koordinat S 07o 10' 39,3", E 108o
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58' 28,9", ketinggian 152 m. Data semua sampel yang diduga fosil kayu saat
observasi di lapangan.

Gambar 5.

Dokumentasi kegiatan lapangan di Sungai Cisaat (Formasi Gintung
dan Mengger)

B. Identifikasi Jenis Fosil Kayu
Pembuatan preparat tipis dan pengamatan fosil kayu dilakukan pada 4
sampel yang terdiri dari spesimen S1 yang ditemukan di Sangiran, Kabupaten
Karang Anyar dan spesimen B4, B5, dan B12 yang berasal dari Bumiayu,
Kabupaten Brebes. Hasil pengamatan struktur anatomi terhadap spesimen tersebut
adalah sebagai berikut:
1) Spesimen S1
Pembuluh: Batas lingkar tumbuh tidak jelas (2); Porositas baur (5);
pengelompokan pembuluh hampir seluruhnya soliter (9); bidang perforasi
sederhana (13); frekuensi pembuluh 5–20 per mm2 (47). Serat: dinding serat tipis
sampai tebal (69). Parenkim: aksial apotrakea tersebar (76); tersebar dalam
kelompok (77), pita >3 lapis sel (85), pita sempit <3 lapis sel (86). Jari-jari: lebar
1-3 seri (97), jari-jari besar umumnya 4–10 seri (98), frekuensi 4–12 per mm (115).
Saluran interseluler: tersebar (129). Kandungan mineral: terdapat kristal prismatic
(136).
Ciri-ciri anatomi fosil kayu S1 yang diamati tersebut memiliki kemiripan
dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh kayu Cotylelobium sp. (resak) dari suku
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Dipterocarpaceae, sehingga berdasarkan ciri-ciri demikian maka fosil ini adalah
fosil dari jenis kayu Cotylelobioxylon sp. dari suku Dipterocarpaceae. Penampang
struktur anatomi kayu spesimen S1 (Cotylelobioxylon sp.) dapat dilihat pada
Gambar 6.
2) Spesimen B4
Pembuluh : Batas lingkar tumbuh tidak jelas (2); Porositas baur (5); bidang
perforasi sederhana (13); frekuensi pembuluh < 5 per mm2 (46). Serat: dinding serat
tipis sampai tebal (69). Parenkim: pita >3 lapis sel (85). Jari-jari: lebar 1–3 seri (97),
jari-jari besar umumnya 4–10 seri (98), frekuensi  4 per mm. Kandungan mineral:
terdapat kristal prismatik (136), dalam parenkim aksial tak berbilik (141).
Ciri-ciri anatomi fosil kayu B4 yang diamati tersebut memiliki kemiripan dengan
ciri-ciri yang dimiliki oleh kayu Ficus sp. (beringin) dari suku Moraceae, sehingga
berdasarkan ciri-ciri demikian maka fosil ini adalah fosil dari jenis kayu Ficoxylon
sp. Penampang struktur anatomi spesimen B4 (Ficoxylon sp.) dapat dilihat pada
Gambar 7.
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Gambar 6.

b

d

Penampang struktur anatomi kayu spesimen S1 (Cotylelobioxylon
sp.): a. lintang makroskopis, b. lintang mikroskopis, c. radial
mikroskopis, d. tangensial mikroskopis
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Gambar 7.

b

d

Penampang struktur anatomi kayu spesimen B4 (Ficoxylon sp.): a.
lintang makroskopis, b. lintang mikroskopis, c. radial mikroskopis, d.
tangensial mikroskopis

3) Spesimen B5
Pembuluh : Batas lingkar tumbuh tidak jelas (2); Porositas semi tata lingkar
(4); bidang perforasi sederhana (13); frekuensi pembuluh 5-20 per mm2 (47). Serat:
dinding serat tipis sampai tebal (69). Parenkim: aksial paratrakea vaskisentrik (79),
aliform (80), konfluen (83), pita lebih dari 3 lapis sel (85), 5–8 sel per untai (93).
Jari-jari: lebar 1 seri (96), komposisi jari-jari seluruhnya sel baring (104), frekuensi
4–12 per mm (115).
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Ciri-ciri anatomi fosil kayu B5 yang diamati tersebut memiliki kemiripan
dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh kayu Lagerstroemia sp. (bungur), sehingga
berdasarkan ciri-ciri demikian maka fosil ini adalah fosil dari jenis kayu
Lagerstroemioxylon sp. dari suku Lythraceae. Ciri struktur anatomi spesimen B5
(Lagerstroemioxylon sp.) dapat dilihat pada Gambar 8.
4) Spesimen C12
Pembuluh : Batas lingkar tumbuh jelas (1); Porositas semi tata lingkar (4);
bidang perforasi sederhana (13). Serat: dinding serat tipis sampai tebal (69).
Parenkim: aksial paratrakea vaskisentrik (79), aliform (80), konfluen (83), pita lebih
dari 3 lapis sel (85), 5-8 sel per untai (93). Jari-jari: lebar 1-3 seri (97), komposisi
jari-jari seluruhnya sel baring (104), frekuensi 4-12 per mm (115).
Ciri-ciri anatomi fosil kayu C12 yang diamati tersebut memiliki kemiripan
dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh kayu Lagerstroemia sp. (bungur) dari suku ,
sehingga berdasarkan ciri-ciri demikian maka fosil ini adalah fosil dari jenis kayu
Lagerstroemioxylon sp. dari suku Lythraceae. Penampang struktur anatomi
spesimen C12 (Lagerstroemioxylon sp.) disajikan pada Gambar 9.
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Gambar 8.

Penampang struktur anatomi kayu specimen B5 (Lagerstroemioxylon
sp.): a. lintang makroskopis, b. lintang mikroskopis, c. radial
mikroskopis, d. tangensial mikroskopis
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Gambar 9.

Penampang struktur anatomi kayu spesimen B5 (Lagerstroemioxylon
sp.): a. lintang makroskopis, b. lintang mikroskopis, c. radial
mikroskopis, d. tangensial mikroskopis

Perbedaan ciri anatomi keempat sampel fosil kayu yang diteliti dapat dilihat
pada Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Pengamatan Ciri Anatomi
No.
Ciri Anatomi
Batas lingkar tumbuh
Pembuluh
1.
Porositas
2.
Pengelompokan pembuluh
3.
Bidang perforasi
4.
Frekuensi pembuluh
5.
Tilosis dan endapan dalam
pembuluh
Serat
1.
Tebal dinding serat
Parenkim
1.
Tipe Parenkim
2.
Tipe Parenkim
3.
Tipe Parenkim
4.
Tipe Parenkim
5.
Tipe Parenkim
Jari-jari
1.
Lebar
2.
Komposisi
3.
Frekuensi
Saluran Interselular
1.
Saluran aksial
Kandungan mineral
1.
Kristal

Jenis fosil kayu

tidak jelas (2)

B4
tidak jelas (2)

B5

C12
tidak jelas (2)

jelas (1)

baur (5)
hampir seluruhnya soliter (9)
sederhana (13)
5-20 per mm2 (47)

baur (5)

semi tata lingkar (4)

semi tata lingkar (4)

sederhana (13)
< 5 per mm2 (46)

sederhana (13)
5-20 per mm2

sederhana (13)

tipis sampai tebal (69)

tipis sampai tebal (69)

tipis sampai tebal (69)

tipis sampai tebal (69)

aksial apotrakea tersebar (76)

pita >3 lapis sel (85)

aksial paratrakea vaskisentrik
(79)
aliform (80)
konfluen (83)
pita lebih dari 3 lapis sel (85)
5-8 sel per untai (93)

aksial paratrakea vaskisentrik
(79)
aliform (80)
konfluen (83)
pita lebih dari 3 lapis sel (85)
5-8 sel per untai (93)

1 seri (96)

1-3 seri (97)

seluruhnya sel baring (104)
4-12 per mm (115)

seluruhnya sel baring (104)
4-12 per mm (115)

tersebar dalam kelompok (77),
pita >3 lapis sel (85)
pita sempit <3 lapis sel (86).
1-3 seri (97), jari-jari
umumnya 4-10 seri (98)
4-12 per mm (115)
tersebar (129)
kristal prismatik (136).

Resak (Cotylelobioxylon sp.)Dipterocarpaceae

besar

1-3 seri (97), jari-jari besar
umumnya 4-10 seri (98)
 4 per mm (114)

S1

-

-

-

kristal prismatik (136), dalam
parenkim aksial tak berbilik
(141)
Beringin (Ficoxylon sp.)Moraceae

-

-

Bungur (Lagerstroemioxylon
sp.) -Lythraceae

Bungur (Lagerstroemioxylon
sp.) -Lythraceacea
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C. Analisis Umur Fosil Kayu
Fosil kayu yang ditemukan sudah tidak mengandung unsur karbon,
sehingga analisis umur fosil dengan menggunakan pentarikan radiokarbon tidak
dapat dilakukan. Analisa umur fosil kayu hanya dilakukan berdasarkan peta
geologi.
1) Sangiran
Berdasarkan peta geologi pada peta geologi lembar Salatiga (Gambar 10),
formasi batuan dicirikan dengan warna. Berdasarkan warna formasi batuan tersebut
selanjutnya dikonfirmasi dengan korelasi satuan peta yang menyediakan informasi
umur lapisan batuan (sesuai warna lapisan batuannya).
Wilayah temuan fosil-fosil kayu asal Dusun Sangiran berada pada umur
batuan zaman Plistosen akhir, masa kuartener (Gambar 11.a) dan terletak pada
Formasi Notopuro (Qpn) yang berupa breksi lahar di bagian bawah, perselingan tuf
dengan batu pasir tufan di bagian atas (Gambar 11.b). Selanjutnya berdasarkan peta
grafik perkiraan umur fosil (International Chronostratigraphic Chart) (Cohen,
Finney, Gibbard, & Fan, 2013), umur lapisan batuan yang berada pada zaman
Plistosen akhir yang berlangsung antara 0,126 hingga 0,0117 juta tahun yang lalu,
sehingga fosil kayu ini juga diperkirakan berumur antara 0,126 hingga 0,0117 juta
tahun yang lalu (Gambar 11.c). Zaman Plistosen (1,8–0,01 juta tahun lalu) ditandai
oleh beberapa kali glasiasi (zaman es) yang menutupi sebagian besar Eropa,
Amerika Utara, Asia Utara, pegunungan Alpen, Himalaya, dan Cherpathia
(Museum Geologi, 2017).
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Gambar 10. Peta Geologi Lembar Salatiga yang menunjukkan lokasi fosil kayu di
Sangiran
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c

Gambar 11. a. Korelasi antara jenis endapan permukaan dan batuan sedimen Qpn
dengan umur geologi, b. Formasi Notopuro, c. perkiraan umur
berdasarkan International chronostratigraphic chart
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2) Bumiayu, Brebes
Berdasarkan peta geologi pada peta geologi lembar Majenang (Gambar 12),
wilayah temuan fosil-fosil kayu asal Bumiayu berada pada umur batuan zaman
Pliosen (spesimen B4 dan B5) sampai Plistosen (spesimen C12). Berdasarkan
International chronostratigraphic chart, zaman Pliosen berada pada masa
Kuartener yang berlangsung antara 5,33–2,58 juta tahun lalu ditandai dengan
semakin berkurangnya jumlah tumbuhan karena cuaca dingin (Museum Geologi,
2017). Sedangkan zaman Plistosen berada pada masa Neogene yang berlangsung
dari 2,58–0,78 juta tahun yang lalu (Gambar 12.a). Zaman Plistosen ditandai oleh
beberapa kali glasiasi (zaman es) yang menutupi sebagian besar Eropa, Amerika
Utara, Asia Utara, pegunungan Alpen, Himalaya, dan Cherpathia (Museum
Geologi, 2017).
Spesimen B4 dan B5 terletak pada formasi Kaliglagah (Tpg), sedangkan
C12 pada formasi Gintung (Qpg). Formasi Kaliglagah dicirikan dengan bagian atas
sedimen yang terdiri dari batu pasir kasar dan konglomerat, batu lempung dan napal
semakin berkurang di bagian atas dan bahkan tidak ada pada bagian paling atas. Di
cekungan Bentarsari, di bagian tengah utara peta, sisipan batu bara muda mencapai
ketebalan 2–3 kaki. Bagian bawah terdiri dari batu lempung hitam, napal hijau, batu
pasir andesit dan konglomerat. Pada umumnya batu pasir berlapis silang siur
dengan beberapa sisipan tipis lapisan batubara muda (lignit) dengan ketebalannya
kira-kira 350 m. Sedangkan untuk Formasi Gintung terdiri dari konglomerat andesit
berselang-seling dengan batu pasir berwarna abu-abu kehijauan, batu lempung
pasiran dan lempung serta batu pasir gampingan dan kongkresi batu pasir napalan.
Konglomerat ini mengandung kayu yang terkersikkan (silicified) dan terarangkan
(carbonized), disamping sisa-sisa vertebrata yang tidak begitu baik terawetkannya.
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Gambar 12. Peta Geologi Lembar Majenang yang menunjukkan lokasi fosil kayu
di Bumiayu, Kabupaten Brebes
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Gambar 13. a. Korelasi antara jenis endapan permukaan dan batuan sedimen Qpn
dengan umur geologi, b. Formasi Notopuro, c. perkiraan umur
berdasarkan International chronostratigraphic chart
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D. Karakteristik Mineral Fosil Kayu
Pengujian kandungan mineral dilakukan pada sampel fosil kayu dan juga
sampel tanah dan batuan. Uji XRD dilakukan untuk melihat jenis mineral,
sedangkan XRF untuk melihat unsurnya. Informasi kandungan mineral fosil kayu
dan batuan dapat digunakan untuk menganalisis proses terbentuknya fosil kayu dan
dapat digunakan sebagai bukti bahwa fosil kayu yang ditemukan merupakan fosil
kayu insitu. Fosilisasi kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan
unsur, pH, Eh dan suhu. Pada umumnya, penelitian fosil kayu menunjukkan bahwa
kandungan mineralnya polimorf silika seperti opal-A, opal-C, kalsedon dan kuarsa.
Hal ini disebabkan karena Si merupakan unsur yang banyak terdapat di bumi. Hasil
analisa XRD dan XRF disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 2. Hasil analisa XRD fosil kayu dan batuan
Sampel Fosil
Kayu
B4
B5
C12
S1

Mineral
Calsite, magnesian
Calsite, magnesium
Calsite
Calsite

Sampel
Batuan
B4T
B5T
C12
S1T

Mineral
Quartz,
Quartz, Anorthite, Saponite
Quartz, Albite
Quartz, Tirodite, Clinoptilolite

Tabel 3. Hasil analisa XRF fosil kayu dan batuan
Sampel
Si
B4
B4T
B5
B5T
C12
C12T
S1
S1T

24.94

Al
8.20

22.14

7.79

22.42

7.46

27.91

9.41

Ca
36.09
2.36
36.93
4.29
36.26

Mn
3.36

29.33
3.76

3.49

1.73
0.502

Elemen
Px
Fe
1.52
1.42
6.60
0.317
0.203
10.47
0.514 0.0656
8.20
4.76
5.65

Mg
0.551
2.55
0.103
3.30
0.0492
2.56
0.839
0.859

Sx

Na
-

1.64
0.577

Pada penelitian ini, hasil XRD dan terhadap fosil kayu menunjukkan bahwa
kandungan mineral yang terdapat dalam fosil kayu adalah kalsit, dan hasil analisa
XRF menunjukkan bahwa unsur utama nya Ca. Kalsit (kalsium karbonat)
merupakan salah satu bentuk mineral non silika yang banyak dijumpai. Mineralisasi
karbonat biasanya terjadi dalam lingkungan yang tidak memiliki silika terlarut,
seperti feldspar dan material vulkanik (Matysova et al, 2010). Namun hasil XRD
terhadap batuan tempat terdapatnya fosil kayu, menunjukkan bahwa batuan tersebut
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mengandungan mineral kuarsa. Hasil analisa XRF terhadap batuan menunjukkan
Si memiliki persentasi lebih tinggi daripada Ca. Mustoe (2018) menyatakan bahwa
tekanan dan temperatur dekat permukaan, presipitasi dan pelarutan kalsit dan silika
sangat dipengaruhi oleh PH. Ketika kedua unsur tersebut terdapat secara
bersamaan, kayu tersilisifikasi pada pH yang rendah, sedangkan mineralisasi kalsit
terjadi pada pH yang lebih tinggi. Kandungan pH pada mineralisasi kalsit diduga
tidak begitu merusak bahan organik yang terdapat dalam jaringan kayu, berbeda
dengan silisifikasi dimana kandungan bahan organik sangat sedikit. Kecocokan
kandungan unsur mineral antara fosil kayu dan batuannya menunjukkan bahwa
proses terbentuknya fosil kayu dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya dan hal ini
juga dapat membuktikan bahwa fosil kayu yang diteliti ditemukan di lokasi tempat
tumbuh aslinya (insitu).
E. Analisis Persebaran Jenis Fosil Kayu (Fitogeografi)
Analisis fitogeografi dilakukan untuk mempelajari sebaran tumbuhan di
bumi pada masa lalu dan saat ini. Dari hasil identifikasi fosil kayu yang telah
dilakukan, analisis fitogeografi dilakukan berdasarkan pendekatan jenis fosil kayu
yang telah teridentifikasi.
1) Cotylelobioxylon sp. (Resak) – Dipterocarpaceae
Penemuan jenis kayu Cotylelobioxylon sp. (Resak) di daerah Sangiran,
Kabupaten Karang Anyar ini merupakan sebuah penemuan baru. Jenis fosil kayu
Cotylelobioxylon sp. telah ditemukan pada penelitian terdahulu oleh Mandang dan
Martono (1996) di daerah Leuwliang, Jawa Barat dan Andianto et al (2016) di
wilayah Kabupaten Bangko, Jambi. Penemuan jenis fosil kayu Cotylelobioxylon sp.
(Resak) dari suku Dipterocarpaceae ini menjadi hal yang menarik jika melihat data
persebaran jenis kayu tersebut pada masa sekarang.
Berdasarkan data dari Soerianegara & Lemmens (1993), jenis kayu
Cotylelobium sp. ini tersebar di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, Indocina
(Thailand, Laos, Vietnam), dan Indomalesia (Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei,
Papua Nugini, dan Pulau Solomon). Jenis kayu Cotylelobium sp. tidak ditemukan
tumbuh secara alami di daerah Sangiran pada khususnya dan pulau Jawa pada
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umumnya. Purwaningsih (2004) melaporkan bahwa jenis Cotylelobium sp. hanya
ditemukan tumbuh di Kalimantan dan Sumatera (Tabel 4).
Tabel 4. Persebaran jenis Dipterocarpaceae di Indonesia

Keterangan: K: Kalimantan, S: Sumatera, J: Jawa, Sl: Sulawesi, NT: Nusa Tenggara, M: Maluku
Sumber: Purwaningsih (2004)

2) Ficoxylon sp. (Resak) – Moraceae
Penemuan jenis Ficoxylon sp. ini merupakan catatan pertama fosil kayu
Ficus sp. di Indonesia. Penemuan Ficoxylon sp. sebelumnya telah dilaporkan oleh
Jolly-Saad et al. (2010) di Middle Awash Valley (Ethiopia). Penelitian terdahulu
juga telah melaporkan penemuan jenis ini di Afrika Barat, Mesir, Libya, dan
Ethiopia. Beauchamp et al. (1973) menemukan Ficoxylon sp. dari masa Upper
Cretaceous/Eocene di Ethiopia. Schenk et al. (1883) mengidentifikasi Ficoxylon sp.
dari masa Miosen awal di daerah Molaie. Kemudian, Lemoigne et al. (1974) juga
mengidentifikasi Ficoxylon blanckenhornii (Kraüsel, 1939) dari Wondo Miocene.
Ficoxylon blanckenhornii ini dideskripsikan dari masa Upper Oligocene-Lower
Miocene di Mesir (Kraüsel, 1939).
Jolly-Saad et al. (2010) menyebutkan bahwa banyak fosil kayu yang
strukturnya mirip dengan Ficus yang diketahui dari masa Cretaceous dan menyebar
dari Afrika Barat ke Mesir, Libya dan Ethiopia sejak masa Oligocene. Di daerah
tropis Africa, marga Ficus terdiri dari ratusan jenis. Beberapa pebeliti juga telah
mendiskusikan hubungan variabel iklim dan struktur anatomi kayu. Woodcock dan
Ignas (1994) mengindikasikan adanya pengaruh struktur parenkim marginal dengan
indikator presipitasi.
Terkait persebaran pada masa sekarang, Ficus spp. mempunyai daerah
persebaran yang sangat luas di dunia (Gambar 14). Sosef et al. (1998) melaporkan
bahwa persebaran jenis Ficus sp. meliputi Asia tenggara dan Pasifik, Indocina
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(Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja), Indomalesia (Indonesia, Filipina, Malaysia,
Brunei, Papua, Papua Nugini, dan pulau Solomon). Di Indonesia, persebaran Ficus
sp. dapat dilihat dari database koleksi kayu otentik yang ada di Xylarium
Bogoriense (xylarium.pustekolah.org). Beberapa jenis Ficus sp. telah dikoleksi dari
beberapa daerah seperti F. glomerata dari Kedungjati, Marunda, Cirebon, dan
Tegal; F. variegata dari Tegal, Banyumas, Pasuruan, dan Ngawi; F. leucantatoma
dari Tegal; F. truncata dari Ngawi. Berdasarkan database Xylarium tersebut,
persebaran jenis Ficus sp. cukup banyak tersebar di wilayah Jawa Tengah.
Walaupun di lokasi sekitar ditemukannya fosil kayu Ficoxylon sp. ini tidak
ditemukan jenis Ficus sp. yang tumbuh, lokasi ditemukannya fosil kayu Ficoxylon
sp. pada penelitian ini secara geografis cukup dekat dengan lokasi tempat tumbuh
Ficus sp. pada masa sekarang.

Gambar 14.

Peta fisiografi daerah persebaran Ficus spp. di
(http://ficeae.blogspot.com/2008/05/distribution-of-worldsficus.html)
3) Lagerstroemioxylon sp. – Lythraceae

dunia

Jenis Lagerstroemioxylon sp. ditemukan pada dua formasi yang berbeda
yaitu pada formasi Kaliglagah dan Mengger. Penemuan fosil Lagerstroemioxylon
sp. sebelumnya dilaporkan oleh Srivastava et al. (2018) di daerah Himalaya.
Penemuan fosil daun Lagerstroemia juga telah dilaporkan oleh Srivastava et al
(2015) di Siwalik deposits (Miosen Tengah) dari daerah Kathgodam, Uttarakhand,
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India. Catatan penemuan fosil Lagerstroemia mengindikasikan persebarannya yang
luas di Cenozoic. Suku Lythraceae mempuyai daerah persebaran paling luas selama
masa Miosen tetapi menjadi berkurang selama masa Pliosen, diikuti oleh wilayah
ekspansi selama periose kuartener.
Dalam Srivastava et al. (2015) disebutkan bahwa catatan penemuan fosil
Lagerstroemia direpresentasikan dalam bentuk kayu, daun, dan polen yang terbatas
untuk Asia Tenggara, Asia Selatan, Cina dan Jepang. Di Asia Selatan, fosil
Lagerstroemia ditemukan dalam bentuk daun dan kayu dari masa Eosen, Miosen,
dan Mio-Pliosen sedimen di India dan Nepal. Mehrota, Srivastava, dan Srikarni
(2018) melaporkan penemuan fosil Lagerstroemia dari Formasi Kimin (Upper
Siwalik) dari Arunachal Pradesh. Lagerstroemia modern terdiri dari 50 jenis yang
tersebar di wilayah IndoMalaya dan Polynesia, terutama dari Asia Tenggara ke
Australia (Gambar 95).

Gambar 15. Peta fisiografi daerah persebaran Lagerstroemia modern (Mehrota et
al., 2018)
Sosef et al. (1998) melaporkan persebaran Lagerstroemia sp. di Asia
tenggara dan Pasifik, Indocina (Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja), IndoMalesia
(Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, Papua, Papua Nugini, dan pulau Solomon).
Untuk persebaran di Indonesia, berdasarkan database Xylarium Bogoriense, jenis
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kayu Lagerstroemia speciosa ditemukan di wilayah Kedungjati, Cilacap, Cirebon,
Kediri, Tegal, Manggar, Ngawi, Banyumas, dan Bali. Dari penemuan fosil
Lagerstroemioxylon sp. di daerah Bumiayu, Brebes membuktikan bahwa jenis
tumbuhan ini tidak mengalami kepunahan di Pulau Jawa. Adanya pergeseran lokasi
geografis yang tidak terlalu signifikan kemungkinan disebabkan oleh campur
tangan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti alih fungsi lahan
untuk perladangan dan pertanian. Di lokasi ditemukannya fosil kayu, terlihat
vegetasinya bervariasi dimana ditemui persawahan, perladangan jagung dan juga
ditemui kawasan hutan sekunder.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Fosil kayu insitu hasil eksplorasi di Jawa Tengah teridenfikasi sebagai
Cotylelobioxylon sp. (resak)., Ficoxylon sp. (beringin), dan Lagerstroemioxylon sp.
(bungur). Cotylelobioxylon sp., diperkirakan tumbuh pada formasi Notopuro pada
masa Plistosen akhir dan berumur antara 0,126-0,0117 juta tahun sebelum masa
sekarang (BP). Sedangkan untuk lokasi Brebes, fosil kayu teridentifikasi sebagai
Ficoxylon sp. dan Lagerstroemioxylon sp. yang tumbuh pada formasi Kaliglagah
pada masa Pliosen dan diperkirakan berumur 5,33-2,58 juta BP. Jenis
Lagerstroemioxylon sp. juga ditemukan di formasi Gintung pada masa Plistosen
yang diperkirakan berumur 2,58-0,78 juta BP. Hasil XRD terhadap batuan tempat
terdapatnya fosil kayu, menunjukkan bahwa batuan tersebut mengandungan
mineral kuarsa. Hasil analisa XRF terhadap batuan menunjukkan Si memiliki
persentasi lebih tinggi daripada Ca. Dari hasil pengujian kadungan mineral juga
dapat dibuktikan bahwa fosil kayu yang diteliti ditemukan di lokasi insitu dilihat
dari kecocokan kandungan mineral antara fosil kayu dan batuannya. Dari aspek
fitogeografi, secara umum, jenis vegetasi di lokasi ditemukannya fosil kayu
menunjukkan tidak ditemuinya jenis kayu yang sama yang tumbuh saat ini dengan
jenis fosil kayu yang teridentifikasi. Ditemukannya jenis Cotylelobioxylon sp. di
Sangiran menunjukkan adanya kepunahan jenis ini di daerah tersebut karena jenis
kayu ini hanya tumbuh secara alami di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan untuk
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jenis Ficoxylon sp. dan Lagerstroemioxylon sp. tidak menunjukkan perbedaan
persebaran geografis yang signifikan dengan persebaran jenis kayu masa kini.
B. Saran
Fosil kayu yang ditemukan di wilayah Jawa Tengah mengindikasikan
bahwa wilayah ini memiliki potensi sebagai salah satu sumber keragaman jenis fosil
kayu di Indonesia. Sehingga untuk menjaga keberadaannya diperlukan upaya
konservasi di wilayah temuan fosil kayu tersebut (insitu). Upaya konservasi exsitu
di wilayah Sangiran telah dilakukan oleh Balai Purbakala Sangiran, sedangkan di
Bumiayu dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat yang peduli dan membangun
Museum Purbakala Buton di Brebes. Namun, upaya konservasi insitu belum
dilakukan sehingga perlu peran pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk
mewujudkannya.
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ABSTRAK

Kegiatan tahun 2018 merupakan kegiatan lanjutan untuk mendapatkan paket teknologi
aplikasi formula perekat tanin pada pembuatan kayu komposit pada skala industri. Tujuan
penelitian: 1) Memperoleh formula perekat tanin dari ekstrak limbah kulit kayu mahoni
yang dapat diuji cobakan di industri 2) Memperoleh data & informasi hasil aplikasi
formula perekat tanin di industri sebagai bahan rekomendasi kebijakan dalam
pengembangan selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Formula perekat tanin
terbaik untuk aplikasi kayu komposit yaitu T:R:F = (1:0,025:0,1)% dan T:F:KAK = (1:
0,1: 0,03)%. 2) Berdasarkan hasil uji coba di industri pengolahan kayu, kedua formula
perekat hasil penelitian P3HH tersebut secara teknis dan ekonomis memungkinkan untuk
diaplikasikan pada pembuatan kayu komposit pada skala pabrik. 3) Produk perekatan
yang menggunakan perekat tanin memiliki keunggulan dalam hal ketahanan terhadap
cuaca (tergolong tipe eksterior) dan lebih hemat dalam penggunaannya, serta biaya
produksi lebih ekonomis dibandingkan perekat yang digunakan di industri tempat ujicoba
dilakukan.
Kata Kunci : Limbah kulit kayu mahoni, formula perekat, uji coba, aplikasi, produk
komposit

1. LATAR BELAKANG
Dalam dua dekade terakhir terjadi pergeseran pasokan kayu di pasar
domestik, dimana kayu tradisional yang berasal dari hutan alam disubstitusi dengan
kayu tanaman yang umumnya diperoleh dari areal hutan atau kebun rakyat.
Perubahan ini diikuti dengan perubahan karakteristik atau kualitas kayu, di mana
kayu tradisional memiliki keunggulan performa dalam hal kekuatan dan keawetan
dibandingkan dengan kayu tanaman yang umumnya cepat tumbuh (fast growing
species). Kelompok kayu cepat tumbuh umumnya memiliki karakteristik yang
lemah (inferior), seperti stabilitas dimensi yang rendah, kurang kuat, tidak awet,
serta lebih mudah mengalami kerusakan atau perubahan fisis selama proses
pengolahan (Basri, Prayitno & Pari, 2012; Basri & Wahyudi, 2013). Salah satu
solusi agar kayu tersebut dapat lebih dimanfaatkan maka dalam aplikasinya dibuat

190

dalam bentuk produk perekatan, seperti kayu lamina atau sejenisnya agar memiliki
stabilitas dimensi dan kekuatan yang memenuhi syarat untuk keperluan kayu
pertukangan.
Teknologi perekat dan perekatan dewasa ini semakin berperan penting bagi
industri pengolahan kayu dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya
kayu melalui proses produksi berbagai produk perekatan. Namun demikian, sampai
saat ini industri produk tersebut masih mengimpor perekat dari manca negara dalam
jumlah yang besar. Berbagai upaya telah dilakukan peneliti di Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hasil Hutan (P3HH) untuk mendapatkan bahan perekat lokal yang
relatif murah dan ramah lingkungan, seperti tanin dari kulit kayu atau dari serbuk
kayu gergajian. Kualitas perekat berbasis tanin dari kulit mangium (Acacia
mangium), mahoni (Swietenia mahagoni Jack) yang dibuat P3HH sudah setara
dengan kualitas perekat impor, dan lebih ramah lingkungan karena penggunaan
fenol atau resorsinol yang berdampak terhadap kesehatan berkurang dan hanya
tinggal 15-18% dari total formulanya (Santoso, 2011).
Kemajuan dalam teknologi perekatan diharapkan dapat memberikan
alternatif pengolahan sumberdaya kayu yang berasal dari hutan tanaman sehingga
meningkatkan diversifikasi produk pengolahannya, dan dapat digunakan sebagai
bahan substitusi kayu pertukangan. Setelah ditemukannya formulasi efektif perekat
dari tanin ekstrak limbah kulit kayu mahoni yang telah diujicobakan dalam
pembuatan produk kayu lamina di laboratorium, uji coba aplikasi formula tersebut
pada skala pabrik perlu dilakukan. Kegiatan penelitian pada tahun 2018 adalah
aplikasi perekat berbasis fenolik dari tanin ekstrak limbah kulit kayu mahoni pada
pembuatan panel komposit dari jenis kayu berkerapatan rendah di industri serta
pengujian kualitas dari produk panel tersebut di laboratorium penguji Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan.
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2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan penelitian pada tahun 2018:
a) Memperoleh formula perekat tanin dari ekstrak limbah kulit kayu mahoni yang
dapat diuji cobakan di industri
b) Memperoleh data & informasi hasil aplikasi formula perekat tanin di industri
sebagai bahan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan selanjutnya.
Sasaran penelitian:
a) Tersedianya formula perekat tanin dari ekstrak limbah kulit kayu mahoni untuk
perekat kayu
b) Tersedianya data & informasi hasil aplikasi formula perekat tanin di industri

3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi pengambilan kulit kayu mahoni serta bahan kayu jabon,
tusam/pinus, dan karet untuk uji coba aplikasi formula perekat kayu dilakukan di
Provinsi Jawa Barat.
Pembuatan bahan perekat (formulasi), dan aplikasi formula tersebut pada
pembuatan panel kayu dilakukan di Pusat Litbang Hasil Hutan (P3HH) dan di
industri pengolahan kayu. Pengujian sifat fisis, mekanis, dan produk lamina
(kerapatan, kadar air, delaminasi, dan keteguhan geser tekan) di Laboratorium Pusat
Litbang Hasil Hutan (P3HH) dan Fakultas Kehutanan, IPB.
B. Bahan dan Peralatan
Bahan utama yang digunakan adalah tanin dari limbah kulit kayu mahoni,
dan kayu bahan produk komposit yang akan dibuat. Jenis kayu sebagai bahan
produk disesuaikan dengan produk yang sedang diproses di industri tempat uji
coba, yaitu sengon (Falcataria moluccana), jabon (Anthocephalus cadamba), dan
tusam. (Pinus merkusii). Produk komposit yang dibuat masing-masing dalam
bentuk balok lamina dan papan sambung.
Penelitian ini menggunakan bahan kimia dalam formulasi atau perekat
antara lain resorsinol teknis dan/atau KAK sebagai aditif, larutan NaOH 50% untuk
pengatur pH dan katalis, serta formaldehida. Di samping itu digunakan bahan
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pembantu seperti kertas saring, pH universal, kertas label, dan air. KAK adalah
sejenis resin yang berasal dari ekstrak kulit sapi, yang diperoleh dari perdagangan.
Peralatan gelas yang akan digunakan dalam proses ekstraksi antara lain:
penangas air, beaker glass, gelas ukur, stopwatch, timbangan, viskosimeter
Ostwald, oven, saringan 40 mesh, cawan petri. Peralatan utama yang diperlukan
dalam penelitian uji coba aplikasi perekat ini adalah mesin kempa dan/atau
laminasi. Namun demikian, untuk aplikasi perekat dalam pembuatan produk,
peralatan yang digunakan akan disesuaikan dengan peralatan yang sedang
digunakan di industri. Sebelumnya, mesin-mesin pengerjaan kayu seperti mesin
serut atau moulder diperlukan untuk menyiapkan bahan kayu.

C. Prosedur Kerja
1) Pembuatan/Formulasi Perekat
Pembuatan perekat terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari ekstraksi
limbah kayu mahoni hingga pembuatan perekat dengan komposisi tertentu dari
komponen penyusunnya. Ekstraksi dilakukan dengan alat ekstraktor di mana kulit
kayu mahoni berupa serbuk diekstrak dengan cara mencampurkannya dengan air
dengan perbandingan 1 : 4 (b/b) dan dipanaskan pada suhu 80oC selama 3 jam.
Ekstrak yang diperoleh dipisahkan dari serbuknya melalui penyaringan. Ekstraksi
dapat diulang selama ekstrak yang dihasilkan berwarna pekat.
Pembuatan perekat dilakukan dengan mereaksikan ekstrak tanin dengan
resorinol teknis (R) dan/atau KAK, serta formaldehida (F). Penambahan resorsinol
dan/atau KAK dalam formulasi ini dimaksudkan sebagai ‘pengumpan‘ untuk
mengaktifkan senyawa fenolik dari ekstrak mahoni dan/atau penguat. Formulasi
ditetapkan dengan mengacu pada Basri, Balfas, dan Santoso (2017), yaitu ramuan
perekat tanin dengan nisbah T:R:F = (1:0,25:1) mol, dan sebagai alternatif
digunakan ramuan perekat tanin T: F = (1:0,1) %, dengan campuran KAK 3%. Bila
ternyata di lapangan ditemukan kendala ketidak sesuaian kinerja perekat dengan
jenis kayu yang ada, maka akan dilakukan penyempurnaan formula perekat agar
kinerjanya cocok dengan jenis kayu yang digunakan pada saat uji coba.
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2) Pengujian sifat fisiko-kimia perekat
Formulasi tersebut diuji sifat fisiko-kimianya dengan pembanding perekat
phenol resorsinol formadehida (PRF) (Akzonobel, 2000) dan perekat PF (SNI,
1998). Pengujian mencakup penentuan viskositas, densitas, visual, benda asing, pH,
kadar padatan.


Penentuan Viskositas
Sebanyak 10 mL akuades dimasukkan ke dalam viskometer Ostwald. Akuades
diatur dengan bulb hingga bagian tanda tera atas. Laju alir akuades dari tanda
tera atas ke bagian bawah, dihitung waktu laju alirnya dengan stop watch.
Pengukuran dilakukan sepuluh kali ulangan. Sebanyak 10 mL ekstrak cair kayu
mahoni dimasukkan ke dalam viskometer Ostwald yang berbeda. Cairan diatur
dengan bulb hingga tanda tera atas Ostwald. Laju alir ekstrak kayu mahoni dan
cairan resorsinol formaldehida dari tanda tera atas ke bagian bawah, dihitung
dengan stop watch.



Penentuan Bobot jenis
Piknometer bersih ditentukan bobotnya dengan neraca digital. Piknometer
kosong diisi dengan akuades hingga penuh dan ditentukan bobotnya dengan
neraca digital. Piknometer dikosongkan dan dibersihkan. Piknometer diisi
dengan ekstrak kayu mahoni dan resorsinol formaldehida hingga penuh.



Pengamatan visual terhadap warna, Benda Asing, dan pengukuran pH
Ekstrak kayu mahoni dan resorsinol formaldehida dioleskan ke kaca preparat
dengan spatula kaca. Olesan preparat diamati akan warna, benda asing, dan
tampak butiran larutan. Warna dan butiran yang tampak dicatat. Pengujian nilai
pH ekstrak kayu mahoni dan cairan resolsinol formaldehida ditentukan dengan
kertas pH. Nilai pH yang diperoleh dengan dibandingkan dengan deret nilai pH
universal.



Penentuan Kadar Padatan
Cawan kosong ditentukan bobotnya dengan neraca digital. Sebanyak 5 mL
ekstrak kayu mahoni ditentukan bobotnya pada cawan tersebut. Cawan beserta
isinya dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 135 C selama 1 jam. Cawan dan
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isinya didingin-kan pada suhu ruang hingga hangat. Cawan dimasukkan ke
dalam desikator dan ditimbang dengan neraca digital.
3) Pembuatan Produk


Kayu Lamina
Jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku untuk kayu lamina adalah
sengon, jabon, dan tusam, masing-masing dibuat berupa balok berukuran
jadi 300 x 12 x 6 cm dari papan berukuran panjang bervariasi karena akan
dilakukan penyambungan ke arah panjang. Masing-masing kayu
diusahakan sama (homogen) dan telah dikeringkan hingga kadar airnya
berkisar antara 8-12 %. Banyaknya contoh produk yang dibuat sedikitnya
2 ulangan.
Kayu yang telah disiapkan kemudian dibersihkan dan dilaburi perekat dan
dibuat kayu lamina sedikitnya dengan dua garis rekat (tiga lapis papan).
Kemudian ramuan perekat dilaburkan pada salah satu sisi kayu dengan
bobot labur disesuaikan dengan kebutuhan dan maksimum 170 g/m2.
Setelah pelaburan merata, potongan kayu direkatkan dengan kayu lainnya.
Selanjutnya kayu lamina dikempa dingin sekurang-kurangnya 3 jam, atau
disesuaikan dengan kebiasaan di industri, dan didiamkan pada suhu ruang
selama satu minggu sebelum dilakukan pengujian.



Bilah dan papan sambung
Pembuatan bilah dan papan sambung (Finger Joint board, FJB) pada
prinsipnya sama dengan pembuatan kayu/balok lamina. Hanya pada bilah
sambung, perekatan atau penyambungan dilakukan hanya pada satu arah
memanjang bilah. Adapun papan sambung pada dasarnya merupakan
kelanjutan proses pembuatan bilah sambung dengan merekat dan
mengempanya ke arah lebar. Papan sambung yang dibuat berukuran jadi
150 x 60 x 2 cm dari bilah berukuran 150 x 10 x 2 cm

4) Pengujian Produk
Produk yang telah dibuat, ditempatkan di ruang pengkondisi untuk
dikondisikan selama 7 hari setelah dilepas dari unit mesin kempa. Sebagian diambil
untuk pembuatan contoh uji. Contoh uji kayu lamina akan terdiri atas kadar air,
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kerapatan, emisi formaldehida, keteguhan geser tekan dan delaminasi dengan
mengacu pada standar uji JAS (JIS, 2003), SNI 01-6020-1999, SNI 01-6243-2000
dan SNI 01-7147-2005 (BSN, 1999; 2000; 2005). Banyaknya contoh uji yang
dibuat dari contoh produk hasil uji coba masing-masing 4x ulangan.

D. Analisa Data
Data hasil pengamatan ditabulasi dan dirata-ratakan. Analisis dilakukan
secara deskriptif dan statistik untuk mengetahui karakteristik perekat dan mutu
rekatan, menggunakan rancangan acak lengkap dengan percobaan faktorial. Faktor
yang diterapkan terdiri atas jenis formula perekat (A), Jenis kayu (B), dan jenis
produk (C) (Sudjana, 2002). Kualitas produk perekatan dibandingkan dengan
standar mutu jenis produk terkait menurut JAS (2007), dan SNI 01-7147-2005
(BSN, 1999; 2000; 2005). Selain aspek teknis seperti tersebut di atas, dilakukan
pula perhitungan secara sederhana dari aspek ekonominya serta prediksi dari aspek
sosial dan lingkungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
1) Formulasi dan karakterisasi sifat fisiko-kimia perekat
Kopolimerisasi tanin dari ekstrak kulit kayu mahoni dilakukan dengan
mengacu pada hasil penelitian Basri, Balfas, dan Santoso (2017), yaitu ramuan
perekat tanin dengan nisbah T:R:F = (1:0,25:1) mol atau (1:0,025:0,1) % dengan
ektender tepung tapioka sebanyak 2,5% dari berat perekat cair, dan T: F = (1:0,1)
%, dengan campuran KAK 3%. Karakteristik perekat hasil formulasi disajikan
Tabel 1.
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Tabel 1. Karakteristik produk kopolimerisasi ekstrak kulit kayu mahoni *)
No.

Sifat

Ramuan (Formula) Perekat
TRF

TFK

Cair
Merah-cokelat
Fenol
Tidak ada

Cair
Merah-cokelat
Fenol
Tidak ada

2.

Kenampakan:
 Bentuk
 Warna
 Bau
 Benda asing
Kekentalan, poise

6,3

3.

Kemasaman (pH)

11

14,5
10

4.

Bobot jenis

5.

Solid content, %

6.

Waktu tergelatinasi, menit

7.

Formaldehida bebas, %

1.

1,09
18,72
115
0,03

1,31

21,37
45
0,01

Pembanding
(PRF)
Cair
Merah-cokelat
Fenol
Tidak ada
3,40
8

1,15
54,21
25
0,04

Keterangan: *) rata-rata dari 4x ulangan, TRF = ramuan tanin resorsinol formaldehida tanpa Ka,
TFK = ramuan Tanin mahoni dengan KAK tanpa resorsinol, PRF = phenol
resorsinol formaldehida impor

Kedua formula perekat tanin mahoni di atas selanjutnya diaplikasikan untuk
pembuatan kayu komposit di industri pengolahan kayu dalam bentuk lamina
dengan bahan baku 3 jenis kayu (sengon, jabon, dan pinus).
2) Uji Coba Aplikasi Perekat pada pembuatan Kayu Komposit
Contoh produk balok lamina disajikan pada Gambar 1, sementara hasil
pengujian kualitasnya di tampilkan dalam Lampiran, dan rekap statistik pada Tabel
2 dan Tabel 3.

Gambar 1. Beberapa bentuk contoh produk kayu komposit
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Tabel 2. Rekap analisis ragam sifat fisis dan mekanis kayu komposit
Parameter
Kadar air
Kerapatan
Keteguhan rekat :
 uji kering
 uji basah
Keteguhan patah (MOR)
Keteguhan lentur(MOE)
Emisi formaldehida

Formula Perekat
NS
NS

Jenis kayu
**
**

Jenis Produk
NS
NS

NS
**
NS
NS
NS

**
**
**
NS
NS

**
**
**
NS
NS

Catatan: *Berbeda nyata (p-value ≤ 0.05)
**Sangat berbeda nyata (p-value ≤ 0.01)
NS = Tidak berbeda nyata

Tabel 3. Uji lanjutan Duncan’s multi-range jenis kayu
Jenis
kayu
Jabon
Sengon
Pinus

Kadar
air (%)

Density
(g/cm3)

Keteguhan rekat
(kg/cm2)
Kering
Basah

12.06 b

0.38 ab

38.37 b

12.92 a

MOE
Emisi
(x 1000 MOR (kg/cm2) Formaldehida
kg/cm2)
(mg/L)
0.41 a
47.33 a
428 a

11.49 b
10.20 a

0.29 a
0.45 b

31.77 a

19.54 b

54,98 a

469 b

0.40 a

38.55 b

13.79 a

50,13 a

693 c

0.57 a

Catatan: Huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata.

B. Pembahasan
1) Formulasi dan karakterisasi sifat fisiko-kimia perekat
Penggunaan KAK (pH = 7,02) sebagai substitusi resorsinol pada ramuan
perekat tanin mahoni menurunkan pH sehingga akan mempercepat reaksi
kopolimerisasi, meningkatkan kadar solid content dan kekentalannya, selanjutnya
menyebabkan waktu tergelatine perekat semakin singkat (Tabel 1). Konsekuensi
dari hal tersebut, kedua formula perekat tanin dalam hal aplikasi terhadap kayu
harus

diperlakukan

berbeda

karena

potlife–nya

berbeda.

Vick

(1999)

mengemukakan bahwa ikatan rekat maksimum dapat tercapai jika perekat mampu
membasahi semua permukaan adheren sehingga terjadi kontak antara molekul
perekat dan molekul kayu. Peningkatan kadar resin padat (solid content) cenderung
meningkat-kan kualitas perekatan, namun demikian potlife yang terlalu singkat
akan menyebabkan perekat terlalu cepat mengering sebelum terjadi kontak antara
molekul perekat dan molekul kayu, sehingga keteguhan rekatnya akan rendah.
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2) Uji Coba Aplikasi Perekat pada pembuatan Kayu Komposit
Produk kayu komposit dalam bentuk laminasi dibuat dalam tiga kelompok
perlakuan, yakni 2 jenis formula perekat, 3 jenis kayu dan 2 jenis produk laminasi.
Perlakuan dalam aplikasi kopolimer ekstrak cair kulit kayu mahoni produk kayu
komposit ini secara kualitatif menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap setiap
parameter uji (Tabel 2):
 Kadar air dan kerapatan kayu komposit dalam penelitian ini sangat dipengaruhi
secara nyata oleh jenis kayu yang digunakan, namun tidak dipengaruhi oleh
formula perekat maupun jenis produk yang dibuat. Hasil uji beda lanjut (Tabel
3), menunjukkan bahwa kadar air produk yang dibuat dari jenis kayu jabon
tidak berbeda nyata dengan sengon. Akan tetapi kerapatan produk yang dibuat
dari jenis kayu sengon setara dengan kayu komposit pinus. Secara keseluruhan
kadar air produk yang dibuat memenuhi persyaratan SNI 0-5008.2-2000,
maupun standar Jepang karena nilainya masing-masing kurang dari 14% (BSN
2000), dan 15% (JAS 234-2007). Sementara kerapatannya tergolong rendah (<
0,5 g/cm3).
 Keteguhan rekat (uji kering) tidak dipengaruhi oleh jenis perekat, melainkan
sangat dipengaruhi oleh jenis kayu yang digunakan dan jenis produk yang
dibuat. Nilai keteguhan rekat produk berupa balok lamina secara keseluruhan
lebih besar dibandingkan produk Finger Joint Board (FJB). Nilai keteguhan
rekat hasil uji coba ini lebih besar bila dibandingkan dengan produk sejenis
yang direkat dengan perekat komersial fenol-, resorsinol-, maupun fenol
resorsinol formaldehida komersial, seperti Aerodux 500, Cony bond KR 15Y
dan PA 302, yang menghasilkan nilai keteguhan rekat (uji kering) antara 21,77
– 25,87 kg/cm2 untuk produk lamina dari kayu campuran meranti merah
(Shorea spp), jati (Tectona grandis), merawan (Hopea spp.) kamper
(Dryobalanops spp.) dan matoa (Pometia spp.) (Sadiyo, 1989). Hasil penelitian
ini setara dengan glulam dari jenis kayu pangsor (BJ = 0,33) berperekat fenolik
dari ekstrak kayu merbau (Santoso et al, 2016) yang rata-rata mencapai 36,04
kg/cm2 (uji kering). Dalam kondisi uji basah (tipe eksterior), tidak ada contoh
uji yang terdelaminasi (%), sementara contoh uji yang menggunakan perekat
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dari pengolahan kayu seluruhnya mengalami deliminasi (100%). Keteguhan
rekat produk sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor perlakuan. Hasil uji beda
lanjut (Tabel 3), menunjukkan bahwa keteguhan rekat produk yang dibuat dari
jenis kayu sengon setara dengan kayu komposit pinus. Nilai keteguhan rekat
produk yang diuji dalam kondisi basah ini setara dengan glulam dari jenis kayu
pangsor dengan perekat dari ekstrak kayu merbau (Santoso et al, 2016) yang
rata-rata mencapai 19,19 kg/cm2 (uji basah). Secara keseluruhan kualitas rekat
produk ini juga setara dengan hasil penelitian Lestari (2018) yang membuat
glulam dari ketiga jenis kayu yang sama menggunakan perekat mahoni dengan
formula yang berbeda. Nilai keteguhan rekat produk yang diperoleh samasama masih di bawah standar Jepang (JAS 2003) karena nilainya < 54 kg/cm2.
Rendahnya nilai keteguhan rekat produk ini dikarenakan jenis bahan baku yang
digunakan berasal dari pohon yang belum masak tebang (berumur muda)
dengan diameter pohon < 30 cm.
 Keteguhan patah (MOR) produk kayu komposit serupa dengan keteguhan
rekatnya (uji kering) yakni sangat dipengaruhi oleh jenis kayu yang digunakan
dan jenis produk yang dibuat. Berdasarkan hasil uji beda lanjut (Tabel 3), nilai
tertinggi diperoleh dari produk komposit pinus, diikuti oleh sengon dan jabon.
Fenomena ini serupa dengan hasil penelitian Lestari (2018) yang membuat
glulam dari ketiga jenis kayu yang sama menggunakan perekat mahoni dengan
formula yang berbeda. Secara keseluruhan keteguhan patah produk kayu
komposit dalam bentuk balok lamina lebih tinggi dibandingkan dengan FJB,
dan rata-rata memenuhi persyaratan standar Jepang karena nilainya > 300
kg/cm2 (JAS, 2007).
 Keteguhan lentur produk kayu komposit penelitian ini tidak dipengaruhi oleh
oleh ketiga faktor perlakuan yang diberikan. Namun demikian bila mengacu
kepada ketentuan standar, produk dalam bentuk balok lamina memiliki nilai
rata-rata keteguhan lentur yang memenuhi persyaratan standar Jepang, karena
nilai MOE-nya > 75.000 kg/cm2 (JAS, 2007). Sementara akibat banyaknya
penyambungan, maka produk FJB nilai MOE-nya < 75.000 kg/cm2.
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Fenomena serupa dengan keteguhan lentur, terjadi pula pada emisi formaldehida
produk komposit, yakni tidak dipengaruhi oleh oleh ketiga faktor perlakuan yang
diberikan. Produk dalam bentuk balok lamina memiliki nilai rata-rata emisi
formaldehida yang lebih besar dibanding FJB. Namun secara keseluruhan
memenuhi persyaratan standar Jepang, karena nilainya 0,7 - 2,1 mg/L dan tergolong
F** dan F***.
3) Aspek Ekonomi penggunaan Perekat pada pembuatan Kayu Komposit
Perekat yang digunakan di Industri pengolahan kayu yang memproduksi
kayu laminasi biasanya menggunakan Phenol Resorsinol Formaldehida (PRF)
dengan kisaran harga per kg Rp. 125.000,- s/d Rp. 140.000,- (belum termasuk
pengeras) dan/atau poliuretan (PU) dengan kisaran harga per kg Rp. 65.000,- s/d
Rp. 110.000,-. Industri pengolahan kayu Industri pengolahan kayu pada umumnya
menggunakan perekat dengan bobot labur 200 g/m2 permukaan, dengan masa
kempa 1 – 3 jam untuk perekat PU, dan 3 – 24 jam untuk perekat PRF.
Pembuatan perekat TRF dari ekstrka kulit mahoni memerlukan tanin ekstrak cair
100 bagian (kadar padatan 20%), resorsinol (Rp. 225.000,-/kg) sebanyak 2,5 bagian
dan formalde-hida teknis 37% (Rp. 12.000,-/L) sebanyak 10 bagian dari total
komponennya. Harga ekstraksi kulit mahoni hingga diperoleh kristal ekstrak tanin
Rp. 125.000,- per kg.
Untuk memperoleh perekat 1 kg TRF diperlukan bahan masing-masing: 200
g kristal tanin dalam 1000 ml larutan (setara dengan Rp. 25.000,), 25 g resorsinol
teknis (setara dengan Rp. 5.625,-), Formaldehida teknis 37% sebanyak 100 ml
(setara dengan Rp. 1.200,-) = Rp. 25.000,- + Rp. 5.625,- + Rp. 1.200,- = Rp.
31.825,- . Bila dibarengi dengan biaya aditif, tenaga kerja, energi dan biaya
operasional lainya sebanyak 35% (setara dengan Rp. 11.200,-) maka biaya produksi
perekat tanin Rp. 43.025,- dibulatkan menjadi Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu
rupiah).
Aplikasi perekat tanin dalam uji coba diindustri pengolahan pengolahan
kayu memerlukan bobot labur 170 g/m2 permukaan dengan masa kempa 3 jam,
sehingga dari aspek efisiensi penggunaan perekat tanin lebih hemat dibanding PRF
maupun PU.
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4) Aspek Sosial dan Lingkungan
Pemanfataan kulit mahoni akan berdampak terhadap nilai tambah tanaman
mahoni, selain berkurangnya beban pencemaran lingkungan akibat berkurangnya
limbah dan emisi gas formaldehida dari produk perekatannya sehingga akan
menekan efek pemanasan global dan terciptanya teknologi yang ramah lingkungan
(green technology) (Santoso dan Hadi, 2009), pemanfaatan perekat tanin mahoni
juga prospektif dalam mengurangi kebergantungan terhadap kebutuhan perekat
sintetis impor. Teknologi pembuatan perekat tanin relatif sederhana, maka patut
dipertimbangkan untuk mendirikan industri tersebut dalam skala menengah (UKM)
dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi hutan tanaman guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menambah pendapatan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Hasil penelitian menunjukkan: Formula perekat tanin terbaik untuk aplikasi
kayu komposit yaitu T:R:F = (1:0,025:0,1)%, dan T:F:KAK = (1: 0,1: 0,03)%.
2) Hasil uji coba di industri pengolahan kayu, kedua formula perekat tersebut
secara teknis dan ekonomis memungkinkan untuk diaplikasikan pada
pembuatan kayu komposit pada skala pabrik.
3) Produk perekatan yang menggunakan perekat tanin mahoni memiliki
keunggulan dalam hal ketahanan terhadap cuaca (tergolong tipe eksterior) dan
lebih hemat dalam penggunaannya, serta biaya produksi lebih ekonomis
dibandingkan perekat yang digunakan di industri tempat ujicoba dilakukan.
B. Saran
Pada skala di industri, terutama industri kecil, formula perekat yang
memungkinkan untuk memproduks kayu laminasi dari jenisi kayu jabon, sengon,
dan tusam adalah formula campuran T:R:F = (1:0,025:0,1)% yang ditambahkan
tapioka 2,5% dengan metode kempa dingin selama 3 jam.
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ABSTRAK
Dalam pemanfaatan kayu, pemanenan hutan merupakan tahap kegiatan utama yang
dilakukan agar potensi pohon dapat dikeluarkan dari dalam hutan. Banyak atau sedikitnya
limbah yang terjadi selama proses pemanenan kayu dapat dijadikan tolok ukur faktor
eksploitasi (FE). Saat ini, pengelolaan hutan alam sudah semakin baik dengan
diterapkannya pembalakan berdampak rendah (reduced impact logging/ RIL). Pernan
angka FE sangat penting karena digunakan sebagai bilangan pengali dalam menentukan
jatah produksi tahunan (JPT) dan sebagai dasar perhitungan penerimaan besarnya provisi
sumberdaya hutan (PSDH). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bilangan faktor
eksploitasi pada kegiatan pemanenan kayu di hutan alam produksi di Kalimantan Tengah.
Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi bahan kebijakan untuk merevisi
angka FE yang selama ini ditetapkan sebesar 0,7. Metode penlitian dilakukan dengan cara
memilih IUPHHK-HA secara sengaja (purposive) yang dianggap mewakili yaitu
IUPHHK-HA bersertifikat PHPL mandatory dan IUPHHK-HA yang telah mendapat
sertifikat PHPL voluntary. Penelitian dilakukan di tiga IUPHHK-HA di Kabupaten
Seruyan dan Barito Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka FE berkisar antara
0,80 – 0,86 dengan rata-rata 0,83. Besar kecilnya angka FE lebih dipengaruhi oleh faktor
ketrampilan penebang dibandingkan, kebijakan manajemen IUPHHK-HA dan diameter
pohon ditebang. Kerusakan tegakan tinggal akibat pemanenan kayu berkisar antara 11,98
– 24,00% dengan rata-rata 17,06% atau tingkat kerusakan tergolong ringan.
Kata Kunci : Pemanenan kayu, faktor eksploitasi, hutan alam, kerusakan tegakan tingga,
Kalimantan Tengah
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1. LATAR BELAKANG
Pemanenan kayu adalah kegiatan pemanfaatan agar potensi tegakan
mempunyai nilai ekonomi dan sosial, baik bagi perusahaan pemegang ijin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam (IUPHHK-HA) maupun masyarakat.
Dalam proses pemanenan kayu terjadinya limbah tidak dapat dihindari. Banyak
atau sedikitnya limbah yang terjadi selama proses pemanenan kayu dapat dijadikan
tolok ukur untuk menilai besarnya faktor eksploitasi (FE). Semakin besar FE maka
semakin efisiensi pemanfaatan kayu. Meningkatnya efisiensi pembalakan berarti
bilangan FE menjadi makin besar.
Selama ini, pemerintah menetapkan angka FE sebesar 0,7. Bilangan tersebut
menjadi salah satu faktor pengali dalam menentukan jatah produksi tahunan (JPT)
bagi pengusahaan hutan. Padahal, akhir-akhir ini pengelolaan hutan alam sudah
semakin baik dengan diterapkannya pembalakan berdampak rendah (reduced
impact logging/ RIL) dan/atau berdampak rendah karbon (RIL-C). Membaiknya
pengelolaan hutan alam tersebut dicirikan makin banyaknya IUPHHK-HA yang
telah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan alam produksi lestari (PHAPL).
Bahkan, beberapa IUPHHK-HA mendapatkan sertfikat sustainable forest
management (SFM) dari lembaga Internasional melalui skema forest stewardship
council (FSC).
Dilihat dari aspek ekonomis, nilai FE mempunyai peranan sangat penting
karena digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan penerimaan besarnya provisi
sumberdaya hutan (PSDH) yang akan diperoleh dari pemegang IUPHHK-HA.
Sedangkan dari aspek ekologis, penetapan nilai FE yang lebih besar dapat
mengurangi terjadinya kerusakan hutan sehingga dapat mendorong kelestarian dan
keberlanjutan produksi kayu pada rotasi berikutnya. Kendatipun demikian, fakta
menunjukkan bahwa kinerja produksi kayu hutan alam selama ini belum maksimal
memenuhi target sesuai JPT. Data Kementerian Kehutanan, (2014) menunjukkan
bahwa capaian kinerja IUPHHK-HA selama delapan tahun terakhir mengalami
pasang surut, yaitu berkisar antara 40,33-81,35% atau rata-rata 60,06% dari JPT
(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Asosiasi Pengusahaan
Hutan Indonesia (APHI) mencatat dalam lima tahun terakhir, sejak 2008 sampai
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2013 rata-rata produksi kayu dari hutan alam hanya mampu mencapai 5,5 juta meter
kubik. Menurut Soeprihanto, Direktur Eksekutif APHI, penyebab makin turunnya
produksi hutan alam adalah beban biaya produksi tinggi yang tidak diimbangi
dengan harga jual yang memadai dari sektor industri kehutanan (Fauziah, 2016).
Kondisi tersebut, mengakibatkan banyak IUPHHK-HA

yang memilih tidak

berproduksi dari pada harus menanggung kerugian. Saat ini, jumlah pemegang
IUPHHK-HA sebanyak 274 unit dengan areal konsesi seluas 20,89 juta ha dengan
JPT 9,10 juta m3 kayu bulat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2016). Apabila diasumsikan kenaikan bilangan FE sebesar 10% dari bilangan FE
0,7 maka JPT kayu bulat hutan alam menjadi lebih besar yaitu sebanyak 10,01 juta
m3.

Diharapkan, dengan JPT menjadi sebesar 10,01 juta m3 tersebut akan

meningkatkan kontribusi produksi kayu bulat dari hutan alam, yang selama ini
hanya mampu berperan sebesar 20%.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2016)
andalan utama penghasil kayu butat dari hutan alam hanya tersebar di tiga wilayah
(region) yaitu Kalimantan, Maluku dan Papua. Secara geografis ketiga wilayah
tersebut mempunyai karakteristik tipe ekosistem, dominasi tegakan dan topografi
yang berbeda. Di Kalimantan sebagian besar hutannya termasuk hutan tropis
dataran rendah, kondisi topografi datar - bergelombang dengan dominasi tegakan
jenis keyu meranti, sedangkan di wilayah Maluku merupakan hutan dataran rendah
yang memiliki topografi datar sampai berbukit serta jenis kayu rimba campuran.
Tipe hutan di Papua juga termasuk hutan tropis dataran rendah dengan kondisi
topografi dataran rendah sampai pegunungan dengan jenis kayu endemik merbau
(Intia sp) dan sedikit jenis dipterocarpaceae. Bahkan, ketiga wilayah tersebut
kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya juga berbeda. Berdasarkan
perbedaan kondisi tipe ekosistem hutan, soasial ekonomi dan budaya masyarakat
tersebut diduga berpengaruh pada efisiensi kinerja pemanenan kayu dan bilangan
faktor eksploitasi. Untuk itu, penelitian regionalisasi faktor eksploitasi perlu
dilakukan pada setiap region penghasil utama kayu bulat hutan alam.
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2. TUJUAN DAN SASARAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bilangan faktor eksploitasi pada
kegiatan pemanenan kayu di hutan alam produksi di KPHP Kotawaringin Barat dan
KPHP Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sedangkan sasaran yang diharapkan
adalah:


Tersedianya data dan informasi empiris nilai FE di Kalimantan Tengah



Tersedianya data dan informasi proporsi kayu yang dimanfaatkan dan limbah
pemanenan kayu.

3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Kegiatan penelitian regionalisasi faktor eksploitasi hutan dilakukan di
Kalimantan Tengah yaitu di tiga IUPHHK-HA yaitu PT. A, PT. B dan PT. C. Secara
administrative, ketiga IUPHHK-HA tersebut tersebar di Kabupaten Barito Utara,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katinga dan Kabupaten Kapuas. Provinsi
Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan Nopember – Desember 2018.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sling kabel baja untuk
membantu mengikat kayu hasil tebangan, kapur, cat, spidol, plastik untuk labelling,
solar, minyak pelumas dan lembar pencatatan (tally sheet). Alat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah gergaji rantai (chainsaw), traktor sarad (skidder), Phiband dan meteran untuk mengukur diameter dan panjang pohon yang ditebang, alat
pengukur kemiringan lereng (clino meter), kompas dan kamera digital untuk
dokumentasi.
Objek dalam penelitian ini adalah setiap pohon yang ditebang meliputi
volume kayu yang dimanfaatkan, limbah kayu dan tegakan berdiameter 20 cm up
yang rusak pada plot contoh pengamatan (PCP), jalan sarad, dan limbah kayu di
TPn.
C. Prosedur Penelitian
Prosedur pelaksanaan penelitian di lapangan dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:
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-

Menentukan petak tebang terpilih secara pruposif;

-

Membuat dan merancang penempatan petak contoh pengamatan;

-

Menghitung dan memvalidasi semua jenis pohon berdiameter 20 cm up pada
setiap PCP berdasarkan laporan hasil cruising (LHC) dan peta rencana
operasional pemanenan kayu (ROPK);

-

Melaksanakan penebangan dan mengukur volume kayu yang dimanfaatkan,
limbah penebangan dan menghitung jumlah pohon yang rusak di dalam PCP;

-

Melaksanakan penyaradan dan menghitung limbah kayu dan jumlah pohon
yang rusak di sepanjang jalan sarad di dalam PCP;

-

Melaksanakan pengujian dan pengukuran kayu (grading scaling) dan mengukur
limbah kayu hasil pemotongan (trimming) di TPn.

1) Pembuatan dan penentuan petak contoh
Secara skematis ukuran dan penempatan plot contoh pengamatan (PCP)
dapat dilihat pada Gambar 1.
1000 m

100
m
200
m

P3

P2
P1

200
m

Batas anak petak tebang

1000
m

100
m

J1..........................j8...............................................................................................................................................j50

Gambar 1. Ukuran dan penempatan PCP pada petak tebang
Pada petak tebang terpilih di IUPHHK-HA terpilih dibuat plot contoh
pengamatan (PCP) minimal sebanyak 3 unit dengan masing-masing berukuran
minimal 2,0 ha (200 x 100 m) dengan jumlah minimal pohon yang ditebang
sebanyak 30 pohon. Plot pengamatan pertama ditentukan secara purposive pada
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petak tebang terpilih, selanjutnya plot pengamatan ke-2 dan ke-3 ditempatkan
secara sistematik sampling (systematic sampling with purposive start) dengan jarak
antar plot pengamatan 100 m (Gambar 1). Apabila dalam 3 unit PCP tersebut
jumlah pohon yang ditebang kurang dari 30 pohon maka perlu menambah jumlah
atau ukuran PCP dengan minimal jumlah pohon ditebang = 3 pohon/ha. Pembuatan
dan penempatan PCP dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan tetap
berpedoman pada prinsip sistematik sampling. PCP tersebut selain untuk
pengukuran volume kayu dari pohon yang ditebang juga digunakan untuk
pengamatan kerusakan tegakan akibat proses penebangan maupun penyaradan
kayu.
Pembuatan PCP dilakukan dengan berpedoman pada peta Rencana
Operasional Pemanenan Kayu (ROPK) skala 1 : 50.000. Setelah PCP dibuat,
selanjutnya dilakukan inventarisasi tegakan sebelum penebangan pada tegakan
berdiameter 20 cm up untuk semua jenis pohon. Inventarisasi dilakukan untuk
memvalidasi laporan hasil cruising (LHC) kegiatan inventarisasi tegakan sebelum
penebangan (ITSP) yang dilakukan perusahaan.
2) Data yang Dikumpulkan
Prosedur pelaksanaan penelitian di lapangan untuk masing-masing lokasi
penelitian disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Prosedur pelaksanaan penelitian
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Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan melihat arsip/data yang tersedia di lokasi
penelitian, antara lain : kondisi umum IUPHHAK-HA (keadaan hutan, letak dan
luas areal, topografi, ikilm, dll), LHC, LHP, biaya produksi, ketenaga kerjaan,
efisiensi pemanfaatan kayu, pelaksanaan grading scalling.
a) Data Primer
Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara pengamatan
langsung di lapangan. Adapun data primer yang dikumpulkan adalah data volume
kayu batang bebas cabang yang dimanfaatkan, limbah kayu yang terdapat di petak
tebang, jalan sarad dan TPn.
-

Limbah pada kegiatan penebangan
Data diperoleh dari hasil pengukuran limbah kayu hasil penebangan pada petak
tebang yang telah ditentukan. Limbah yang diukur antara lain limbah tunggak,
limbah pangkal, limbah ujung dan volume batang bebas cabang yang
dimanfaatkan (Gambar 3). Pada setiap pohon yang ditebang diberi nomor kode
(atau sesuai label pohon) dan diukur kondisi kemiringan lereng. Limbah
tunggak adalah selisih antara tinggi tunggak hasil pengukuran di lapangan
dengan tinggi tebang yang diijinkan yaitu 1/3 - ½ diameter pohon (dbh).

Gambar 3. Pengukuran kayu yang dimanfaatkan dan limbah kayu
4. Limbah Kegiatan Penyaradan
Data diperoleh dari hasil pengukuran limbah yang terdapat di sepanjang jalan
sarad pada plot pengamatan yang telah ditentukan sebelumnya. Limbah kayu
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yang diukur di jalan sarad adalah bagian batang bebas cabang yang tertinggal
di sepanjang jalan sarad karena kondisinya dan atau limbah lain yang
dikategorikan sebagai limbah. Dimensi yang diukur adalah panjang jalan sarad,
jenis limbah, panjang sortimen, diameter limbah, dan kondisi limbah tersebut.
5. Limbah di tempat Pengumpulan Kayu (TPn)
Data limbah dari TPn yang diukur adalah limbah kayu yang berupa sisa-sisa
pemotongan bagian pangkal atau ujung dan batang bebas cabang yang tidak
diangkut karena mengandung cacat seperti bengkok, mata buaya, busuk hati,
gerowong (berlubang) dan lain-lain. Juga sortimen kayu bulat yang mungkin
terdapat di TPn karena kondisinya tidak diangkut. Limbah dan sortimen yang
diukur berasal dari pohon yang sama dengan pohon yang diukur di petak tebang.
Limbah di TPn terjadi akibat dari kegiatan pemotongan ujung batang
(trimming) dan pemuatan kayu ke alat angkut.
6. Kerusakan Tegakan Tinggal
Pengukuran terhadap kerusakan tegakan tinggal dilakukan setelah kegiatan
penebangan dan penyaradan selesai meliputi pencatatan yang rusak, penyebab
kerusakan dan tipe kerusakan. Penentuan kerusakan tegakan tinggal
menggunakan kriteria sebagai berikut (Sukanda, 1995) : (a) Tajuk pohon rusak
lebih dari 30 % da atau cabang pohon besar patah; (b) Luka batang mencapai
bagian kayu berukuran dari ¼ keliling batang dengan panjang lebih dari 1,5
meter; (c) pecah batang yaitu apabila sebagian batang pecah sehingga bagian
kayu terbelah ; (d) Patah, yaitu apabila seluruh tajuk hilang karena batang utama
patah; (e) Roboh, yaitu apabila batang utama miring dengan sudut lebih kecil
45° dengan tanah atau pohon tumbang rata dengan tanah.
c. Pengolahan Data
Perhitungan volume limbah dan batang yang dimanfaatkan dengan
menggunakan rumus empiris Brereton (Direktur Jendrederal Bina Produksi
Kehutanan, 2009) sebagai berikut :
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VL = ¼ 

½ (Dp + Du)

2

p ………………………………….……… (1)

100
Di mana : VL = Volume limbah (m3); Dp = Diameter pangkal (cm); Du = Diameter
ujung (cm); P = Panjang limbah (m);  = Konstanta (3,14)
Untuk mengetahui faktor eksploitasi pemanenan kayu dihitung dengan
menggunakan modifikasi rumus (Abidin,1994) dan berpedoman pada peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 43/Menlhk-setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015).
Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa laporan hasil produksi (LHP) kayu bulat
sebagai dasar pembayaran PSDH dilakukan di TPn. Oleh karena itu, perhitungan
bilangan FE hanya didasarkan indeks tebang dikalikan indeks sarad, sebagaimana
rumus berikut:
Faktor eksploitasi (FE) = indeks tebang x indeks sarad............................ (2)
Di mana : indeks tebang = volume kayu siap di sarad di petak tebang .... (3)
volume batang bebas cabang
indeks sarad = volume kayu yang dimanfaatkan di TPn ....... (4)
volume kayu yang disarad sampai TPn
d. Kerusakan Tegakan Tinggal
Untuk menghitung persentase kerusakan tegakan tinggal yang terjadi dapat
dihitung dengan menggunakan rumus (Jalal P.S., 2013):
R
x 100 % ……………….…………………………………. (5)

K=
(P – Q)

dimana: K = Persentase kerusakan tegakan tinggal (%), R = Jumlah pohon
komersial berdiameter 20 cm dan ke atas yang rusak, P = Jumlah pohon komersial
berdiameter 20 cm keatas sebelum penebangan dan Q = Jumlah pohon yang
ditebang.
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D. Analisis Data
Data hasil pengukuran rata-rata bilangan FE dianalisis secara statistik
dengan uji beda nyata terkecil (least significant different/LSD) menggunakan
program PAWSTAT 23.0.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Areal IUPHHK-HA
1) PT. A
Areal kerja IUPHHK-HA PT.A termasuk ke dalam wilayah Kabupaten
Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan keputusan Menteri
Kehutanan No: SK.557/Menhut-II/2009 dengan luas areal 255.530 Ha sedangkan
etat luas 4.206,41 ha/tahun dan etat volume ± 295.694,69 m3/tahun. Secara
geografis terletak di antara 114° 45' - 115° 45' BT* dan 0° 30' - 1° 68' LS*. Keadaan
areal sebagian besar memiliki kemiringan lapangan antara 15 – 25 % dengan
ketinggian tempat antara 130 – 1.300 m dpl.
2) PT. B
PT. B melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu dengan sisitim silvikultur
Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor: 15/Kpts-IV1999, dengan luas 184.206 Hektar. Kondisi areal sebagian besar
berupa Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan topogarfi datar sampai dengan agak
curam. Etat luas (Ø ≥ 40 cm) adalah 5.640 Ha/tahun dan volume sebesar 364.410
m3/tahun. Secara geografis areal PT. B terletak pada 00º 52’ 30” - 01º 22’ 30” LS
dan 111º 30’ 00” - 112º 07’ 30” BT. Berdasarkan administrasi pemerintahan
termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan dan
Kecamatan Tumbag Hiran Kabupaten Katingan, Propvinsi Kalimantan Tengah.
Pada tahun 2006 memeperoleh sertikisasi reduced impact logging dari Tropical
Forest Foundation berlaku hingga 5 September 2018. Selanjutnya, pada tahun 2012
mendapat sertifikat PHPL dan Sustaunable Forest Managemen (SFM) serta Chain
of Custody (CoC) berlaku hingga September 2022.
3) PT. C
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PT. C merupakan perusahaan yang mendapatkan ijin pembaharuan Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 440/MENHUT-II/2009
tanggal 29 juli 2009 yang kemudian diadendum dengan SK IUPHHK-HA Nomor
475/MENHUT-II 2010 tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas ± 128.030 Ha. Lokasi
konsesi berada di wilayah Kelompok Hutan Sungai Kuatan – Sungai Hyang,
Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada tahun 2018 mendapat Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
dengan predikat “Baik” dari PT. Mutu Agung Lestari. Areal kerja berada di wilayah
Kelompok Hutan Sungai Kuatan – Sungai Hyang, Kabupaten Kapuas dan
Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis berada
pada 1025’0” – 1035’0” LS dan 114025’0” – 114035’0” BT.
Berdasarkan peruntukan fungsinya kawasan konsesi ijina IUPHHK-HA PT.
C terdiri dari Hutan Produksi terbatas 694 Ha (0,5.%), Hutan Produksi 104.529 Ha
(81,6%), Hutan Produksi Konversi 19.565 Ha (15,3.%) dan Areal Penggunaan lain
3.128 Ha (2,4.%). PT. C telah melakukan pengembangan usaha pengolahan hasil
hutan

kayu

di

dalam

areal

kerja

berdasarkan

keputusan

Nomor:

10/1/IUPHHK/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016 dari Kepala BKPM a.n.
KemenLHK dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan kapasitas
produksi veneer 5.900 m3 dan sawn timber 5.900 m3. PT. C memiliki ijin usahan
industry pengolahan kayu primer (IUIPHHK-Prime) bersertifikat SLK Nomor:
012/BWI-SLK/2017.

B. Perhitungan Bilangan Faktor Eksploitasi (FE)
1) Kayu dimanfaatkan dan limbah pemanenan kayu
Hasil perhitungan volume kayu yang dimanfaatkan dan volume limbah
pemanenan kayu di tiga IUPHHK-HA dapat dilihat pada Lampiran 1, 2 dan 3
sedangkan rekapitulasinya disajikan pada Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa
volume kayu yang dimanfaatkan berkisar antara 2,927 – 9,212 m3/pohon atau ratarata 5.122 m3/pohon. Bervariasinya volume kayu yang dimanfaatkan tersebut
diduga selain tergantung diameter pohon juga metode penebangan dan sistim
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silvikultur yang diterapkan. Diameter rata-rata di PT. A adalah 75,41 cm sedangkan
di PT. B dan PT. C adalah 56,63 cm dan 53,50 cm.
Tabel 1. Kayu dimanfaatkan dan sebaran limbah pemanenan kayu
IUPHH
K-HA

PT. A

PT. B

PT. B

PSP

Kayu
dimanfaatkan
(m3/pohon)

Limbah (m3/pohon)
Banir

Tunggak

Bontos

Ujung

Jumla
h

1

11,515

0,111

0,534

1,009

0,898

2,552

2

7,489

0,131

0,274

0,842

0,978

2,225

3

0,065

0,317

0,715

0,587

1,684

Rata-rata

8,632
9,212

0,102

0,375

0,855

0,821

2,154

1

2,940

0,053

0,081

0,082

0,269

0,485

2

2,845

0,061

0,067

0,429

0,045

0,602

3

3,355

0,004

0,147

0,183

0,164

0,499

4

4,313

0,084

0,077

0,502

0,000

0,663

5

2,989

0,080

0,094

0,120

0,280

0,523

6

2,927

0,057

0,076

0,412

0,051

0,596

Rata-rata

3,228

0,090

0,288

0,135

0,561

1

2,351

0,057
0,000

0,001

0,071

0,206

0,277

2

4,986

0,000

0,000

0,222

0,755

0,976

3

2,145

0,000

0,000

0,034

0,155

0,189

4

2,772

0,000

0,000

0,116

0,229

0,345

5

2,701

0,000

0,000

0,108

0,261

0,369

2,606

0,000

0,000

0,130

0,387

0,517

2,927
5,122

0,000
0,053
(4,84%)

0,000
0,155
(14,71%)

0,113
0,419
(39,75%)

0,332
0,429
(40,70%)

0,446
1,054
(100%)

6
Rata-rata
Total rata-rata

Dari Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa besarnya limbah pemanenan kayu di PT. A
cukup besar (2,154 m3/pohon) dan di PT. B dan PT. C sebesar 0,561 m3/pohon dan
0,446 m3/pohon. Potensi limbah pemanenan kayu tersebut sebagian besar terdiri
dari limbah ujung (40,70%) dan limbah bontos (39,75%) dan sebagian kecil berupa
limbah banir (4,84%) dan limbah tunggak (14,71%). Dari pengamatan di lapangan
tinggi tunggak rata-rata berkisar antara 52,33 – 89,35 cm dengan rata-rata 72,1 cm
jauh lebih tinggi dari yang diijinkan dengan teknik RIL/RIL-C yaitu 30 – 50 cm
(Elias, Applegate, Kartawinata, Machfudh, & Klassen, 2001; Ruslandi, 2013)
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2) Indek Tebang
Hasil perhitungan indek tebang pada petak tebang di tiga IUPHHK-HA
dapat dilihat pada Lampiran 1, 2 dan 3 sedangkan rekapitulasinya disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi perhitungan indek tebang
IUPHHKHA

PT. A

PT. B

PT. C

Total rata-rata

Jumlah
pohon
ditebang

Diameter
pohon
rata-rata

Penebangan

(pohon)

(cm)

Volume
BBC
(m3/pohon)

1

10

89,5

13,365

2,552

0,81

2

12

78,33

9,713

2,225

0,80

3

10

58,4

10,317

1,684

0,84

Rata-rata

11

75,41

11,132

2,154

0,81

1

21

55,05

3,425

0,485

0,83

2

32

53,13

3,446

0,602

0,86

3

17

57,12

3,854

0,449

0,86

4

18

65,67

3,976

0,663

1,00

5

21

55,71

3,798

0,523

0,99

6

28

53,11

3,483

0,596

0,76

Rata-rata

23

56,63

3,66

0,56

0,88

1

12

48,70

2,590

0,179

0,90

2

9

65,60

5,945

0,958

0,84

3

9

49,40

2,407

0,262

0,89

4

10

52,00

3,035

0,264

0,91

5

10

55,10

3,039

0,338

0,89

6

10

50,20

3,078

0,472

0,85

Rata-rata

10

53,50

3,349

0,412

0,88

15

62

6,048

1,040

0,86

PCP

Limbah
3

(m /pohon)

Indek
Tebang

Tabel 2 menunjukkan bahwa besarnya indek tebang berkisar antara 0,81 –
0,88 dengan rata-rata 0,86. Indek tebang tersebut sama dengan hasil penelitian di
sub regional Kalimantan Timur (Soenarno et al., 2016). Apabila indek tebang
tersebut dikaitkan dengan limbah pemanenan kayu berarti di petak tebang masih
teradapat potensi limbah sebanyak berkisar antara 12 – 19% atau rata-rata 14% dari
potensi kayu yang diharapkan dapat dimanfaatkan. Potensi limbah tersebut terdiri
dari limbah tunggak, banir, bontos (bagian pangkal batang) dan limbah ujung.
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Pengamatan di lapangan diduga bervariasinya nilai indeks tebang tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
-

Penebangan dilakukan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan limbah tunggak.
Tinggi tunggak yang benar berkisar antara 30 – 50 cm dari permukaan tanah
(Elias, 2016; Ruslandi, 2013)

-

Pembuatan takik rebah, takik balas dan mulut takik rebah yang tidak benar
akibatnya terjadi kepecahan kayu pada pangkal batang.

-

Kebiasaan penebang melakukan kegiatan pemotongan ujung (toping) pada
kondisi yang mudah sehingga meninggalkan limbah ujung cukup banyak.

-

Tidak adanya kontrol yang memadai dari pihak manajemen untuk menilai
kualitas kerja penebang paska kegiatan penebangan di dalam petak tebang.

-

Kondisi kesehatan pohon yang cacat (busuk hati, berlubang/growong) yang
secara visual tidak tampak tanda-tanda morphologis pada tegakan.
Hasil penelitian lain menyatakan bahwa selain faktor tersebut di atas, maka

indek tebang dipengaruhi oleh kebijakan manajemen perusahaan dalam
menentukan standar ukuran kayu bulat (Soenarno et al., 2016). Perbedaan indek
tebang juga diduga akibat keterampilan operator chainsaw dan diameter pohon
yang ditebang di masing-masing IUPHHK-HA, seperti disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil uji beda rata-rata indek tebang
(I)
IUPHHK

(J) IUPHHK

PT B
PT C
PT A
PT B
PT C
PT A
PT C
PT B
Keterangan: *) = beda nyata
PT A

Beda rata-rata
(I-J)

Kesalahan
baku

Nyata

-0,1217*
-0,1683*
0,1217*
-0,0467
0,1683*
0,0467

0,03422
0,03422
0,03422
0,02794
0,03422
0,02794

0,004
0,000
0,004
0,121
0,000
0,121

95% selang kepercayaan
Batas
Batas atas
bawah
-0,1962
-0,0471
-0,2429
-0,0938
0,0471
0,1962
-0,1075
0,0142
0,0938
0,2429
-0,0142
0,1075

Berdasarkan uji pada Tabel 3 dan Tabel 4 maka kegiatan penebangan pohon perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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-

Ukuran diameter pohon.

-

Kondisi pohon, yaitu posisi pohon (normal atau miring), kesehatan pohon
(gerowong atau terdapat cacat-cacat lain yang mempengaruhi rebahnya pohon),
bentuk tajuk dan keberadaan banir.

-

Pohon-pohon lain di dekat pohon yang akan ditebang.

-

Sedapat mungkin menghindari arah rebah yang banyak dijumpai rintangan
seperti batu-batuan, tunggak, pohon roboh dan parit.

-

Jika pohon terletak di lereng atau tebing, maka arah rebah diarahkan ke puncak
lereng atau sejajar kontur.
Untuk itu, manajemen IUPHHK-HA sebaiknya secara berkala melakukan

penyegaran teknik penebangan bagi operator chainsaw dan pembantunya (helper).
3) Indek Sarad
Hasil pengukuran indek sarad rata-rata akibat proses penyaradan dan
grading scalling di TPn dapat dilihat pada Lampiran 1, 2 dan 3 dan rekapitulasinya
disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi perhitungan indek sarad
IUPHHK-HA

PCP

1
2
PT. A
3
Rata-rata
1
2
3
PT. B
4
5
6
Rata-rata
1
2
3
PT. C
4
5
6
Rata-rata
Total rata-rata

Jumlah sampel
(pohon)
10
12
10
11
21
32
17
18
21
28
23
12
9
9
10
10
10
10

Penyaradan dan grading scaling
Volume log
Limbah
indek sarad
(m3/pohon)
(m3/pohon)
11,515
0,351
0,97
7,489
0,034
1,00
8,632
0,196
0,98
9,212
0,194
0,98
2,940
0,067
0,98
2,845
0,025
0,99
3,355
0,078
0,98
4,313
0,060
0,99
2,989
0,517
0,83
2,927
0,421
0,86
3,228
0,195
0,94
2,351
0,054
0,98
4,986
0,057
0,99
2,145
0,002
1,00
2,772
0,081
0,97
2,701
0,031
0,99
2,606
0,045
0,98
2,927
0,045
0,98
5.122
0,145
0,97
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Dari tabel 79 di atas, dapat disimpulkan bahwa indek sarad berkisar antara
0,94 - 0,98 dengan rata-rata sebesar 0,97. Ini berarti bahwa di TPn masih terdapat
limbah kayu, baik yang diakibatkan selama proses penyaradan maupun pengujian
dan pengukuran (grading and scaling) yaitu rata-rata sebesar 3% dari volume kayu
yang disarad. Potensi limbah tersebut sama dengan hasil penelitian di Kalimantan
Timur sebesar 3% (Soenarno et al., 2016) tetapi berbeda apabila dibandingkan hasil
penelitian (Nurrachmania, 2009) di salah satu IUPHHKK-HA di Sumatera Barat
yang mencapai 11,89%. Dalam kaitannya indeks sarad, meskipun keterampilan
operator traktor sarad sangat penting tetapi pemilihan jenis traktor dan metode
penyaradan harus sesuai untuk ukuran kayu yang disarad dan kondisi areal kerja
(Rose et al,. 2009).
4) Faktor Eksploitasi
Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 5 maka diperoleh besaran bilangan faktor
eksplitasi (FE) seperti disajukan pada Tabel 5.
Tabel 5. Rekapitulasi perhitungan bilangan FE
IUPHHK-HA

PCP

Jumlah sampel
(pohon)

Diameter
pohon

indek
tebang

indek
sarad

FE

1

10

89.5

0.81

0.97

0.78

2

12

78.33

0.80

1.00

0.79

PT. A

3

10

58.4

0.84

0.98

0.82

Rata-rata

11

75.41

0.81

0.98

0.80

1

21

55.05

0.83

0.98

0.83

2

32

53.13

0.86

0.99

0.82

3

17

57.12

0.86

0.98

0.84

4

18

65.67

1.00

0.99

0.85

5

21

55.71

0.99

0.83

0.82

6

28

53.11

0.76

0.86

0.85

Rata-rata

23

56.63

0.88

0.94

0.84

1

12

48.70

0.90

0.98

0.88

2

9

65.60

0.84

0.99

0.83

3

9

49.40

0.90

0.99

0.89

4

10

52.00

0.90

0.97

0.87

5

10

55.10

0.89

0.99

0.88

6

10

50.20

0.85

0.98

0.83

Rata-rata

10

53.50

0.88

0.98

0.86

15

61.85

0.86

0.97

0.83

PT. B

PT. C

Total rata-rata
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Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa besarnya bilangan FE di PT.
A, PT. B dan PT. C berturut-turut adalah, 0,80; 0, 84 dan 0,86. Untuk mengetahui
perbedaan bilangan FE tersebut nyata dilakukan uji F dengan selang kepercayaan
95% dan hasilnya disajikan pada Tabel 7. Pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai
Fhitung adalah 10,120 lebih besar dibandingkan nilai F0,05 (2,12) = 3,89 maka H0
ditolak yang artinya bilangan FE berbeda nyata diantara IUPHHK-HA. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa bilangan FE IUPHHK-HA selain dipengaruhi
oleh operator chainsaw, diameter juga proses grading scaling di TPn.
Tabel 6. Analisis sidik ragam uji F bilangan FE
Sumber
Model terkoreksi
Interaksi
PCP
Kesalahan/Galat
Jumlah
Jumlah terkoreksi

Jumlah
kuadrat
0,009a
9,338
0,009
0,005
10,565
0,014

Derajad
bebas
2
1
2
12
15
14

Kuadrat
rata-rata
0,005
9,338
0,005
0,000

Fhitung

Nyata,

10,120
0,003
20.944,009 0,000
10,120
0,003

a, R kuadrat = 0,628 (R kuadrat terkoreksi = 0,566)

Hasil analisis lebih lanjut (Tabel 7) dapat diperoleh gambaran bahwa bilangan FE
PT.A, PT. B dan PT. C berbeda nyata.
Tabel 7. Uji beda rata-rata bilangan FE
95% selang kepercayaan
(J)
Beda rata- Kesalaha
Nyata
IUPHHK rata (I-J)
n baku
Batas bawah Batas atas
PT B
-0,0383* 0,01493
0,025
-0,0709
-0,0058
PT A
PT C
-0,0667* 0,01493
0,001
-0,0992
-0,0341
PT A
0,0383*
0,01493
0,025
0,0058
0,0709
PT B
PT C
-0,0283* 0,01219
0,038
-0,0549
-0,0018
PT A
0,0667*
0,01493
0,001
0,0341
0,0992
PT C
PT B
0,0283*
,01219
0,038
0,0018
0,0549
Keterangan: *) Perbedaan rata-rata pada selang kepercayaan 0,05
(I)
IUPHHK

C. Kerusakan Tegakan
Hasil pengukuran dan perhitungan kerusakan tegakan akibat pemanenan
kayu (penebangan dan penyaradan) disajikan pada Tabel 8. Tabel 8 menunjukkan
bahwa kerusakan tegakan di PT. A adalah 11,98%, di. PT. B dan PT. C sebesar
15,19% dan 24,00%. Kendatipun besarnya kerusakan tegakan berbeda tetapi
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berdasaderajad keparahan kerusakan tegakan masih tergolong sama yaitu
kerusakan tegakan tingkat sedang (Elias, 2016).
Tabel 8. Rekapitulasi kerusakan tegakan akibat pemanenan kayu
IUPHHKHA

PSP

1
2
PT. A
3
Rata-rata
1
2
3
PT. B
4
5
6
Rata-rata
1
2
3
PT. C
4
5
6
Rata-rata
Total rata-rata

Kerusakan tegakan tinggal (%)
Penebangan
Penyaradan
Jumlah
2.11
4.21
6.32
6.10
8.54
14.63
8.00
7.00
15.00
5.40
6.58
11.98
10.83
1.12
11.95
11.89
3.65
15.54
11.84
3.31
15.15
11.76
2.80
14.57
15.38
2.92
18.30
11.90
3.73
15.63
12.27
2.92
15.19
20.83
31.94
52.78
7.58
18.18
25.76
5.08
22.03
27.12
8.77
3.51
12.28
6.90
5.17
12.07
6.00
8.00
14.00
9.19
14.81
24.00
8.95
8.10
17.06

Tabel 8 tersebut di atas juga menunjukan bahwa kerusakan akibat
penebangan berkisar antara 5,40 – 12,27% dengan rata-rata 8,95%. Kerusakan
tegakan akibat penyaradan berkisar antara 2,92 – 14,81% dengan rata-rata 8,90%.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, rendah tingkat kerusakan tegakan tersebut
diakibatkan oleh beberapa hal yaitu :
1) Petak tebangan merupakan areal bekas tebangan (logged over area/LOA)
sehingga kerapatan tegakan berkurang dan penyaradan kayu menggunakan
bekas jalan sarad sebelumnya.
2) Kondisi topografi umumnya relative tidak curam dan jalan sarad dibuka
sebelum penebangan sehingga arah rebah pohon lebih baik dan traktor sarad
tidak banyak manuver.
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Elias, (2015) menyatakan bahwa kerusakan akibat pemanenan kayu dengan
sistim TPTI/TPTI berkisar antara 17 – 44 0%. Lilienau, (2003) menyatakan bahwa
rata-rata besarnya kerusakan tegakan tinggal akibat pembalakan secara mekanis
adalah ± 16%. Suwarna et al., (2014) menyatakan bahwa bentuk kerusakan yang
sering terjadi akibat penebangan adalah patah batang sebesar 44% dan roboh
sebesar 20%. Hasil penelitian Muhdi, Elias, Murdiyarso, & Matangaran, (2014)
menyatakan bahwa kerusakan tegakan akibat penyaradan dengan teknik
konvensional adalah 33,15% dan teknik reduced impact logging (RIL) sebesar
19,53%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Besarnya limbah pemanenan kayu di PT. A cukup besar (2,154 m3/pohon) dan
di PT. B dan PT. C sebesar 0,561 m3/pohon dan 0,446 m3/pohon. Potensi limbah
pemanenan kayu tersebut sebagian besar terdiri dari limbah ujung (40,70%) dan
limbah bontos (39,75%) dan sebagian kecil berupa limbah banir (4,84%) dan
limbah tunggak (14,71%).
2) Indeks tebang berkisar antara 0,81 – 0,89 dengan rata-rata 0,86 sedangkan
indeks sarad berkisar antara 0,94 – 0,98 dengan rata-rata 0,97.
3) Faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya bilangan FE adalah
keterampilan operator chainsaw dan kebijakan manajemen IUPHHK-HA sesuai
tujuan penggunaan produksi kayu bulat.
4) Kerusakan tegakan berdiameter 20 cm up akibat pemanenan kayu di PT. A
adalah 11,98%, di. PT. B dan PT. C sebesar 15,19% dan 24,00%, termasuk
kategori kerusakan tegakan tingkat ringan.
5) Faktor dominan yang menyebabkan rendahnya tingkat kerusakan tegakan
tinggal adalah karena jalan sarad dibuka sebelum penebangan sehingga arah
rebah pohon lebih baik dan traktor sarad tidak banyak manuver.
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B. Saran
1) Perlu peningkatan kemampuan operator chainsaw menerapkan teknik
penebangan yang baik sehingga mampu memberi peluang bilangan faktor
meningkat.
2) Penanganan limbah pemanenan kayu harus dilakukan secara sungguh-sungguh
karena volume aktual limbah cukup besar, baik untuk diversifikasi usaha di
bidang perkayuan yang memanfaatkan limbah tebangan, atau untuk membantu
kebutuhan kayu lokal.
3) Pada lokasi dengan topografi berat dan tegakan rapat agar dilakukan
penebangan secara selektif dan terencana baik dengan memperhatikan
keterjangkauan traktor sarad dan peluang arah rebah pohon yang
memungkinkan.
4) Perlu ditingkatkan kemampuan mengidentifikasi pohon yang memiliki
persentase cacat tinggi, seperti growong dan busuk hati, baik bagi tenaga ITSP
maupun operator chainsaw.
5) Perlu dilakukan penelitian tentang nilai ekonomis limbah pemanenan kayu
untuk mengoptimalkan nilai tambah pohon yang ditebang.
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ABSTRAK
Potensi produksi kayu bulat dari hutan alam terus mengalami penurunan. Hal ini
berdampak pada ketimpangan antara pasokan kayu bulat sebagai kebutuhan bahan baku
pada dunia industri pengolahan kayu. Pemanenan kayu terkait dengan pemenuhan
industri pengolahan tadi merupakan salah satu hal yang penting. Selama upaya ini telah
dilakukan melalui pemanenan kayu berdampak rendah lingkungan/RIL, namun ternyata
masih belum maksimal sehingga masih banyak dihasilkan limbah. Sebagai antisipasi
masalah ini penerapan zero waste sangat dimungkinkan untuk meminimalkan limbah
pemanenan kayu. Tujuan penelitian ini adalah 1). memperoleh metode pemanenan kayu
berbasis zero waste dan ramah lingkungan yang dapat diaplikasikan pada berbagai
kondisi IUPHHK-HA; dan 2). memperoleh data dan informasi tentang potensi, biaya
pengeluaran limbah yang secara teknis dinilai potensial dapat dimanfaatkan menjadi
produk kayu olahan. Hasil penelitian menunjukkan : 1). Rata-rata efisiensi pemanfaatan
kayu di PT A sebesar 92,6% dan PT B sebesar 90,8%; 2). Sebaran potensi limbah yang
dihasilkan pada penebangan di PT A dan PT B masing-masing sebesar 7,4% dan 9,16%;
3). Biaya pengeluaran kayu secara keseluruhan adalah Rp 84.633/m3; 4). Biaya
mengeluarkan limbah kayu secara keseluruhan adalah Rp 459.740/m3; 5). Volume kayu
dimanfaatkan pada PT A dan PT B masing-masing berkisar antara 3,65-4,87 m3/phn dan
4,147-8,209 m3/phn ; 6). Rata-rata produktivitas penebangan di PT A dan PT B masingmasing sebesar 17,507 m3/jam dan 29,163 m3/jam; dan 7). Rata-rata kerusakan tegakan
tinggal yang terjadi akibat penebangan dan penyaradan secara keseluruhan sebesar 2933%;
Kata kunci : Pemanenan kayu, hutan alam, zero waste, limbah, potensi

1. LATAR BELAKANG
Para pengusahaan hutan alam berharap saat memanen dapat menghasilkan
banyak kayu bulat dengan kualitas dan volume yang tinggi. Sebagai aktualisasi
dari kegiatan ini kinerjanya dapat dilihat dari parameter dengan sebutan faktor
ekploitasi (FE), yaitu nilai hasil perbandingan antara volume bagian kayu yang
dimanfaatkan dengan keseluruhan bagian kayu dari pangkal hingga batang bebas
cabang (Soenarno et al., 2013).
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Dalam penerapannya di lapangan, saat ini kegiatan pemanenan hutan telah
menggunakan

teknik

pembalakan

berdampak

rendah

(reduced

impact

logging/RIL). Meskipun demikian, faktanya memperlihatkan bahwa cara-cara
pemanenan konvensional masih tetap banyak dilakukan. Soenarno et al. (2013)
menyebutkan bahwa cara praktek tersebut dapat diketahui dari kegiatan
penebangan pohon yang masih diserahkan sepenuhnya kepada penebang (operator
chainsaw) tanpa adanya kontrol teknik pembagian batang (bucking) yang baik dan
benar. Cara ini berakibat pada volume kayu yang dimanfaatkan tidak maksimal,
sehingga limbah penebangan jumlahnya masih cukup besar berkisar 11 - 23% atau
rata-rata 17% (Soenarno et al. 2016). Di sisi lain, kerusakan tegakan juga masih
terlihat sama cukup besar dengan tingkat kerusakan antara 17 - 40% (Elias, 2016).
Sebenarnya, secara nasional dengan hitungan rendemen hasil dunia industri
pengolahan kayu sekitar 60%, saat ini produksi kayu olahan tercatat mencapai 33,5
juta m3. Berarti, bahan baku yang dibutuhkan mencapai 55,6 juta m3 dan berarti
pula sebenarnya terjadi kekurangan bahan baku kayu sebanyak ± 32,37 juta m3
karena kemampuan produksi kayu bulat itu sendiri hanya 23,23 juta m3. Potensi
produksi kayu bulat dari hutan alam hampir belakangan ini setiap tahun mengalami
penurunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) menyebutkan
bahwa produksi kayu bulat dari hutan alam Indonesia pada tahun 2016 sebesar
5.429.543 m3 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 5.624.053 m3, terjadi penurunan
produksi sebesar 3,5%. Melihat penurunan produksi tersebut maka efisiensi
pemanfaatan kayu dari hutan alam harus meningkat dengan meminimalkan limbah
penebangan. Bila hitungan ini dilihat berdasarkan kapasitas terpasangnya, defisit
bahan baku tersebut malahan menjadi lebih besar lagi dan diperkirakan jumlahnya
mencapai 40 juta m3/tahun (Nurrochmat, 2010).
Terkait dengan masalah tersebut, untuk mengurangi kekurangan bahan baku
dapat dilakukan dengan cara memperbaiki teknik pemanenan kayu dari cara
konvensional menjadi berbasis zero waste dan ramah lingkungan. Dengan upaya
ini diharapkan kayu yang dapat disarad hingga diameter batang utama 30 cm
sehingga selain pengaturan pembagian batang menjadi lebih tepat dan mudah, juga
akan ada penambahan volume di atas batang cabang utama.
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Garldan & Jackson (1997) mengemukakan bahwa penebangan dan bucking yang
benar akan meningkatkan kualitas kayu dan pendapatan dari hasil penjualan kayu
sehingga berdampak pada biaya penebangan. Uusitalo et al. (2004) menyebutkan
bahwa teknik penebangan yang diikuti dengan bucking yang tepat akan
mempengaruhi efisiensi pemanfaatan dan kualitas kayu yang dihasilkan.
Sedangkan Akay et al. (2010) menyatakan bahwa penerapan metode bucking yang
tepat dapat meningkatkan volume 4,18% dengan nilai tambah dari pohon yang
ditebang sebesar 9,31%.
Upaya perbaikan teknik pemanenan berbasis zero waste tersebut akan
menjadi maksimal apabila disertai dengan upaya pemanfaatan limbah kayu. Astana,
et al. (2015) menyatakan bahwa limbah kayu yang dinilai kondisinya baik (tidak
pecah dan cacat) dengan ukuran panjang ≥ 1,3 m dan maksimal mempunyai
diamater 30 cm, masih potensial untuk dapat dimanfaatkan yang kemudian dalam
penelitian ini disebut sebagai zero waste. Limbah tersebut dapat berasal dari limbah
batang bebas cabang maupun limbah dari batang di atas cabang. Ada banyak faktor
berpengaruh pada upaya pemanfaatan limbah penebangan, diantaranya biaya
pengeluaran limbah dari petak tebang ke tempat pengumpulan kayu sementara
(TPn) atau ke lokasi pengolahan limbah. Namun, data dan informasi terkait teknik
dan biaya pengeluaran limbah serta dampaknya terhadap kerusakan tegakan, amat
minim. Padahal, informasi ini merupakan salah satu komponen utama dalam
perhitungan kelayakan finansial pengolahan limbah.
Bertolak dari uraian tersebut, dicoba dilakukan penelitian teknik pemanenan
kayu berbasis zero waste dan ramah lingkungan. Diharapkan hasil penelitian ini
dapat meningkatkan produksi kayu bulat dari hutan alam tanpa harus banyak
mengorbankan kerusakan tegakan tinggal dan dapat menjadi dasar dalam
pembuatan regulasi yang arif, sehingga semua pihak baik pengusaha, masyarakat
maupun pemerintah sama-sama memperoleh manfaat.
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2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1) Diperolehnya metode pemanenan kayu berbasis zero waste dan ramah
lingkungan yang dapat diaplikasikan pada berbagai kondisi IUPHHK-HA.
2) Diperolehnya data dan informasi tentang potensi, biaya pengeluaran limbah
yang secara teknis dinilai potensial dapat dimanfaatkan menjadi produk kayu
olahan.

3. METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di PT A Nugraha Megah KPHP Kotawaringi
Barat – Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah pada petak tebang nomor C6 kegiatan
RKT tahun 2018 dan di PT B pada RKT 2018. Kedua IUPHHK-HA ini telah
mempunyai sertifikat PHPL dengan nilai baik namun belum pernah memiliki
industri pengolahan limbah kayu di areal kerjanya.
B. Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pohon yang
ditebang dan siap sarad, sling untuk bundling kayu limbah, kapur, spidol, solar,
minyak pelumas, tally sheet, dan kuisioner. Alat yang digunakan dalam penelitian
ini adalah chainsaw, traktor penyarad kayu, meteran untuk mengukur diameter dan
panjang pohon yang ditebang, stop watch untuk mengukur waktu serta kamera
digital.
C. Prosedur Kerja
Prosedur pelaksanaan penelitian di lapangan dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:
1) Menentukan petak tebang dan petak tebang ujicoba (PCP)
a) Menentukan satu unit petak tebang tahunan IUPHHK-HA secara purposif;
b) Pada petak tebang tahunan ukuran 1 x 1 km2 ini dipilih 2 unit petak tebang
uji coba yaitu satu unit untuk perlakukan zero waste dan satu unit untuk
perlakuan konvensional. Masing-masing unit perlakuan dibuat petak coba
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pengamatan (PCP) secara purposive yang didesain menjadi masing-masing
3 PCP sebagai petak coba yang ditebang dan disarad secara konvensional
dan 3 PCP lagi didesain dengan cara penebangan dan penyaradan dengan
cara zero waste. Kondisi topografi dan kerapatan tegakannya relatif sama
dan tiap PCP berukuran 100 m X 100 m. Pengambilan luas yang ditetapkan
berimbang dimaksudkan agar gambaran hasil yang diperoleh mendapatkan
nilai yang secara empiris tidak menghasilkan kemungkinan terjadinya
ketimpangan akibat tidak memiliki proporsi yang sama.
c) Penempatan PCP disajikan pada Gambar 1

Petak tebang 1 km xZero
1 kmwaste
Konvensional

B

A

Keterangan
= Petak Contoh Pengamatan
(PCP)
(PCP), ukuran 100m X 100 m
= TPn
= Jalan angkut
= Jalan sarad
A
= Metode konvensional
B = Metode zero waste

Gambar 1. Sketsa lokasi pengamatan contoh di lapangan pada petak C 6
d) Menghitung potensi semua jenis pohon berdiameter 20 cm up pada setiap
PCP berdasarkan laporan hasil cruising (LHC) dan peta rencana operasional
pemanenan kayu (ROPK);
e) Melaksanakan penebangan, penyaradan dan menghitung jumlah pohon
yang rusak di dalam PCP;
f) Melaksanakan pengukuran volume kayu yang dimanfaatkan, volume dan
kondisi limbah penebangan (setelah pengujian dan pengukuran/grading
scaling) di TPn. Secara skematis, prosedur penelitian sebagamana disajikan
pada Gambar 2.
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Gambar 2. Prosedur penelitian
2) Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan mencakup volume kayu yang dimanfaatkan,
volume dan kondisi limbah kayu batang bebas cabang (BBC), volume dan kondisi
limbah kayu batang di atas cabang (BAC), Jumlah tegakan berdiameter 20 cm yang
rusak akibat penebangan dan penyaradan, waktu kerja penebangan, waktu kerja
penyaradan, kebutuhan bahan bakar dan minyak pelumas.
3) Pengukuran Volume dan Karakteristik Sortimen
Pengukuran sortimen baik kayu yang dimanfaatkan atau limbah dilakukan
dengan cara mengukur panjang, diameter pangkal dan diameter ujung sortimen
setiap pohon yang ditebang, kemudian dicatat kondisinya pada tally sheet. Limbah
kayu yang diukur meliputi BAC dan BBC sampai minimum diameter ujung 30 cm
dan panjang ≥ 1,3 m.
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Gambaran cara pengumpulan kayu dari kedua perlakuan disajikan pada Gambar 3
dan 4.

Gambar 3. Cara pengukuran limbah kayu metode tree length logging

Gambar 4. Cara pengukuran sortimen kayu metode konvensional

4) Pengukuran Waktu Kerja
Pengukuran waktu kerja total terdiri dari waktu yang diperlukan untuk
penebangan pohon, pemotongan cabang, pembagian batang di petak tebang dan
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TPn, waktu pemasangan dan pelepasan hook pada kayu disarad, waktu penyaradan
yang diperlukan sampai di TPn, dan jarak sarad. Pengukuran waktu juga dilakukan
pada uji coba pengangkutan kayu dari TPn hingga Tempat Pengumpulan Kayu
(TPK) yang berjarak ± 57,5 km.
5) Pengukuran kerusakan tegakan tinggal
Dilakukan setelah kegiatan penebangan dan penyaradan selesai meliputi
pencatatan jumlah dan jenis tegakan yang rusak, penyebab kerusakan dan tipe
kerusakan. Penentuan kerusakan tegakan tinggal menggunakan kriteria Ditjen
Pengusahaan Hutan (1994): (a) tajuk pohon rusak > 30 % atau cabang/dahan besar
patah; (b) luka batang berukuran >1/4 keliling batang dengan panjang ≥1,5 m; (c)
perakaran terpotong atau 1/3 banirnya rusak. Pohon dianggap rusak apabila
mengalami salah satu atau lebih keadaan berdasarkan kriteria di atas.
6) Pemanfaatan limbah pemanenan kayu
Metode pengumpulan data dilakukan baru dilakukan sebatas wawancara
dengan beberapa pejabat kunci petugas penting di perusahaan. Ruang lingkup data
yang dikumpulkan mencakup aspek teknis, ekonomis, sosial, permasalahan dan
tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan limbah pemanenan kayu.
D. Analisa Data
Perhitungan volume kayu dan batang yang dimanfaatkan dengan
menggunakan rumus empiris Brereton (Ditjen Pengusahaan Hutan, 1993) sebagai
berikut :
V = ¼  ½ (Dp + Du) 2 x P
100
dimana :
V = Volume kayu (m3); Dp = Diameter pangkal (cm); Du = Diameter ujung (cm);
P = Panjang sortimen (m);  = Konstanta (3,14)
Produktivitas kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Ptp = Va/WTp
di mana:
Ptp = Produktivitas kerja (m3/jam); Va = Volume sortimen aktual (m3);
Wtp = Waktu kerja (jam)
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
1) PT. A
Penetapan PT. A sebagai pengusaha hutan (HPH-IUPHHK-HA, didasarkan
atas ketetapan SK Menteri Kehutanan No. 72/Menhut-II/2001, tanggal 15 Maret
2001, luas 42.762 ha yang kemudian diadendum berdasarkan surat No 55/Menhut–
II/2014 tanggal 20 Januari 2014 dengan luas 41.751,88 ha.
Secara geografis areal kerja IUPHHK PT. A terletak pada bentang Lintang
Selatan (LS) 01023”40” sampai 01039’20”, dan bentang Bujur Timur (BT)
111041’30” sampai dengan 111051’00”. Berdasarkan pembagian daerah aliran
sungai terletak di Kelompok Hutan S. Arut – S. Seruyan. Secara Administrasi
termasuk dalam wilayah pengelolaan Bagian Kesatuan Kotawaringin (BKPH),
Dinas Kehutanan Kotawaringin Barat-Kabupaten Seruyan, Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan menurut administrasi pemerintahan
termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah. Seluruh areal kerja seluruhnya merupakan lahan
kering pada ketinggian 111 – 1.082 m dpl, dengan kondisi topografi datar sampai
dengan sangat curam.
2) PT. B
IUPHHK-HA PT. B lokasinya terletak di Kabupaten Mandau Talawang dan
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan pengelolaan hutan alam
produksinya dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian SK HPH No. :
941/KPTS-IV/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas areal 95.265 Ha.
Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tahun 2018 dilaksanakan atas persetujuan
Direktur Utama IUPHHK-HA PT. B

Nomor: 510/1.1/XII/2017 tanggal 22

Desember 2017 terdiri dari dua Blok RKT 2018 yaitu Blok RKT TPTI dan Blok
RKT TPTJ. Target luas RKT TPTI
Perusahaan ini telah mendapatkan sertifikat PHPL dengan nilai Baik sampai
tahun 2022. PT. B dalam kegiatan pemanenan kayu telah menerapkan

RIL

(Reduced Impact Logging), sebagai upaya untuk menuju pengelolaan hutan
produksi lestari, namun enerapan pelaksanaannya belum utuh (komprehensif) dan
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masih perlu perbaikan khususnya dalam kegiatan perencanaan pemanenan kayu,
pembuatan jalan sarad dan teknik penebangan.
Penyusunan dokumen RKU tersebut telah mengacu pada Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P. 9 tahun 2009, dimana unit IUPHHK dimungkinkan untuk
melakukan penebangan dengan limit diameter 40 cm up untuk hutan produksi tetap
(HP) dan 50 cm up uantu hutan produksi terbatas (HPT). Namun demikian dalam
prakteknya PT. B masih menerapkan kebijakan menebang diameter 55 cm up
karena pertimbangan pasar. Berdasarkan dokumen RKU yang telah mendapat
pengesahan SK Menteri tersebut atas jatah produksi tahunan selama 10 tahun
adalah sebesar

2.240 ha/tahun dengan volume tebangan

90.000 m3/tahun.

Sebagian jenis produksi kayu bulat yang dihasilkan adalah jenis kayu Meranti
(Bangkirai, Nyatoh, Resak, Kapur, Keruing, Merawan) dan jenis rimba campuran
(RC). Etat volume sebesar 91.755 m3/tahun dan luas 1.500 ha/tahun.
PT. B di tahun 2017 memproduksi kayu dari rencana sebesar 43.462,32
m3 dan hanya terrealisasi 31.543,76 m3 (72,6%). Adapun pemanfaatan kayu
diperuntukan bagi pemenuhan industri pengolahan kayu milik sendiri. Kondisi
hutannya berdasarkan penutupan lahan (berdasarkan Citra Landsat 8 OLI Band 653,
SK Nomor: S.212/IPSDH-2/2015 tanggal 10 Juli 2015 terbagi atas: Hutan Primer
(VF) seluas 852 Ha, Hutan Sekunder (LOA) seluas 82.289 Ha, Areal Tidak
Berhutan seluas 4.422 Ha dan terrtutup awan seluas 7.702 Ha.

B. Potensi Kayu
1) Pemanfaatan Kayu Bulat
Gambaran pemanfaatan kayu hutan alam yang dipanen dengan cara tebang pilih
menggunakan zero waste dan ramah lingkungan dan konvensional disajikan pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Pemanfaatan hasil kayu bulat dengan teknis pemanenan konvensional
dan zero waste
PT. A

Lokasi

Tungga
k

Batang
dimanfaatka
n (Produksi)

PT. B

Volume

Tunggak

Panjang
(cm)

(m)

L

Konvensiona

PSP-1

113

PSP-2
PSP-3
Ratarata
Simp.
baku

Batang
dimanfaatk
an
(Produksi)

Volume

Panjang
(m3)

(cm)

(m)
Konvension
al

(m3)

14.85

4.873

94

16.18

4.147

145

15.40

4.305

98

16.77

4.754

129

13.60

3.646

100

20.14

8.209

129

14.62

4.275

97

17.69

5.704

15.87

0.92

0.614

3.02

2.14

2.19

Zero waste

Zero waste

PSP-1

106

16.97

4.351

50

20.96

7.532

PSP-2

64

16.10

3.633

87

24.28

5.580

PSP-3

79

15.78

4.719

67

22.14

6.664

83.0

16

4.234

68

22.46

6.592

21.45

0.62

0.552

18.47

1.68

0.97

Ratarata
Simp.
baku

Dari Tabel 1 terlihat bahwa pemanfaatan kayu bulat hasil pemanenan hutan
alam pada cara konvensional di PT. A rata-rata ra pemanenan adalah berdiameter
67 cm sementara pada caea zero waste berdiameter 62 cm. Di PT. B, hasil kayu
bulat yang dimanfaatkan pada cara pemanenan konvensional rata-rata berdiameter
73 cm sedangkan pada cara zero waste berdiameter 77 cm. Adapun volume kayu
bulat yang dimanfaatkan per pohon rata-rata antara 3,646 m3 – 4,873 m3 per pohon
untuk cara konvensional di PT.A, sementara untuk di PT. B berkisar antara 4,1478,209 m3. per pohon. Untuk perlakuan pemanenan dengan cara zero waste, di PT.
A kayu bulat yang diperoleh berkisar antara 3,633 - 4,719 m3/pohon sedangkan di
PT. B berkisar 5,580 – 7,532 m3/pohon. Dari gambaran ini cukup jelas bahwa ada
variasi pemafaatan hasil kayu bulat

di kedua perusahaan berbeda, dengan

perolehan hasil kayu bulat lebih tinggi di PT. B dibanding PT. A. Hal ini
sebagaimana terlihat dari hasil uji statistik seperti pada Tabel 2 berikut.
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Tabel 2. Hasil uji statistic rata-rata kayu bulat cara konvesional dan zero waste Uji sampel
berpasangan
Perbedaan pasngan

Rata-rata

Pasangan

KONVEN –
ZEROW

-.42417

Simpang
an baku

Simpangan
baku nilai
tengah

1.75062

.71469

t

Derajat
bebas

Uji
nyata. (2-sisi)

-.593

5

.579

Selang kepercayaan
95%
Terendah

Tertinggi

-2.26133

1.41300

Selanjutnya, efek dari kegiatan pemanenan kayu ini dapat mengakibatkan
terjadinya pada bagian batang bebas cabang, di pangkal maupun ujung serta pada
bagian batang di atas cabang. Hasil pengolahan data memperlihatkan besaran
volume limbah pada kedua bagian tersebut diisajikan pada Tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Limbah kayu dalam pemanenan kayu dengan cara konvenional dan zero
waste di PT. A
PT. A
Total
BBC

Efisinesi
pemanfaatan

(%)

(m3)

(%)

Limbah

Lokasi
Vol
(m3)

BBC
(m3)

BAC
(%)

(m3)

Konvensional
PSP-1

4.873

1.198

19.73

0.605

9.96

6.071

80.27

PSP-2

4.305

1.122

20.67

0.149

2.75

5.426

79.33

PSP-3

3.646

0.932

20.35

0.329

7.18

4.578

79.65

Rata-rata

4.275

1.084

20.25

0.361

6.63

5.36

79.75

Simp.baku

0.614

0.137

0.48

0.229

3.63

0.75

0.48

Zero waste
PSP-1

4.351

0.351

7.47

0.653

13.40

4.703

92.53

PSP-2

3.633

0.367

9.18

0.525

14.41

4.000

90.82

PSP-3

4.719

0.420

8.16

0.541

11.80

5.138

91.84

Rata-rata

4.234

0.379

8.270

0.573

13.204

4.614

91.73

Simp.baku

0.552

0.036

0.86

0.07

1.32

0.57

0.86

Tabel 4 memperlihatkan di PT. A, limbah pemanenan bagian batang bebas
cabang (BBC) dengan menerapkan cara konvensional diperoleh sebesar 19.73 –
20.25% dengan rata-rata 20,25%. Sedangkan dengan menerapkan cara zero waste,
limbah pemanenan terjadi berkisar antara 7,47 – 9.18% dengan rata-rata 8,27%.
Untuk bagian kayu di atas cabang pertama (BAC), penerapan cara konvensional
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mengakibatkan terjadinya limbah dengan kisaran 2,75-9,66% dengan rata-rata
6,63%. Sedangkan dengan menerapkan cara zero waste, volume BAC yang dapat
diambil dan dapat dibawa ke Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) berkisar antara
11,80 – 14,41% dengan rata-rata 13,20%. Patut diketahui bahwa limbah ini hanya
diukur pada bagian batang utama tidak termasuk dengan dahan-dahan sekalipun
itu berukuran diameter lebih dari 30 cm. Pada pemanenan kayu dengan cara
konvensional dan zero waste limbah yang terjadi di PT.B disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Limbah kayu pada pemanenan kayu dengan cara konvenional dan zero
waste di PT. B
PT. B
Lokasi

Total BBC

Efisinesi
pemanfaatan
(%)

(%)

(m3)

(%)

5.441

76.22

Limbah
Vol
(m3)

BBC
(m3)

BAC
(%)

(m3)

Konvensional
PSP-1

4.147

1.294

23.782

0.734

13.490

PSP-2

4.754

PSP-3

8.209

0.504

9.585

0.559

10.631

5.258

90.41

1.925

18.995

0.718

7.085

10.134

81.00

Rata-rata

5.70

1.24

17.45

0.67

10.40

6.94

82.13

Stdev.

2.19

0.71

7.22

0.10

3.21

2.76

7.22

Zero waste
PSP-1

7.352

0.760

9.369

0.259

3.193

8.112

90.63

PSP-2

5.580

0.362

6.092

0.365

6.143

5.942

93.91

PSP-3

6.664

0.855

11.371

0.120

1.596

7.519

88.63

Rata-rata

6.53

0.66

8.94

0.25

3.64

7.19

91.06

Stedev

0.893344

0.261559

2.665

0.12287

2.306689

1.121567207

2.66

Untuk di PT. B, limbah pemanenan bagian batang bebas cabang (BBC)
dengan menerapkan cara konvensional diperoleh sebesar 9.58 – 23,78% dengan
rata-rata 17,45%.

Sedangkan dengan menerapkan cara zero waste, limbah

pemanenan menjadi berkisar antara 6,09 –11,37% dengan rata-rata 8,27%. Untuk
bagian kayu di atas cabang pertama (BAC),

penerapan cara konvensional

mengakibatkan terjadinya limbah dengan kisaran 5,44 – 10,13% dengan rata-rata
6,94%. Sedangkan dengan menerapkan cara zero waste, volume BAC yang dapat
diambil dan dapat dibawa ke TPn berkisar antara 5,94 – 8,11% dengan rata-rata
7,19%. Memperhatikan besaran di kiranya atas cukup jelas bahwa cara zero waste

235

mampu menambah pengeluaran kayu hingga 6-12%, suatu potensi yang cukup
besar yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan penggunaan, sedikitnya
termasuk untuk pembuatan mebel dan perlengkapan rumah tangga lainnya, apalagi
tidak ada masalah untuk dibuat sebagai bahan tambahan utama untuk arang dan
bahan pembuatan pulp dan kertas.
2) Efisiensi Pemanfaatan Kayu
Efisiensi merupakan bagian dari refleksi kinerja yang dapat dilihat besaran
hasilnya pada kegiatan pemanenan kayu dari volume atau dalam bentuk
persentasenya. Sebagaimana telah disampaikan di depan, dalam Tabel 4 dan 5
dapat dilihat perolehan nilai efisiensi pemanfaatan yang telah dihasilkan dari
kinerja para operator penebang dan penyarad. Dalam ilustrasi yang lebih menarik
gambaran efisiensi dari pemanfaatan hasil pemanenan kayu hutan alam pada kedua
perusahaan hutan disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5. Grafik efisiensi pemanfaatan kayu dalam persen.
Dapat dilihat cukup jelas bahwa pada gambar 6 tersaji tampilan diagram
untuk cara pemanenan konvensional dan zero waste. Untuk diagram warna biru
menunjukkan nilai dari

rata-rata efisiensi pemanfaatan cara konvensional,

sedangkan yang berwarna merah adalah penerapan dari cara zero waste. Terlihat
jelas cara pemanenan zero waste jauh lebih tinggi dari pada cara konvensional,
yang artinya cara zero waste jauh lebih produktif yang diperlihatkan oleh adanya
peningkatan hasil, yang itu tidak lain diperoleh karena pada cara zero waste
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pengeluaran kayu bagian atas cabang sampai diameter 30 cm (BAC) dilakukan
secara bersamaan dengan batang utama (BBC), sehingga kepastian dalam
melakukan pembagian batang (bucking) yang dilakukan oleh para Ganis penguji
kayu bulat rimba (PKBR) lebih akurat, dengan cara pemotongan bisa didekat
dengan posisi bebas cabang tersebut secara lebih aman dan nyaman. Dapat kita
hitung selisih efisiensi antara cara konvensional dengan cada zero waste dengan
selisih antara 10-12%. Oleh karena itu, secara faktual cara zero waste cukup
berhasil mendapatkan tambahan volume kayu yang padahal selama ini dibiarkan
begitu saja tergeletak di hutan.

C. Produktivitas Kerja
1) Penebangan
Produktivitas kerja rata-rata penebangan disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Produktivitas kerja penebangan
Produktivitas penebangan kayu
IUPHHK-HA

PCP
Diameter
(cm)

Konvensional
Waktu
Produktivitas
menit)
(m3/jam)

Diameter
(cm)

Zero waste
Waktu
Produktivitas
(menit)
(m3/jam)

PT. A
1

69

17,60

16,910

62

14,8

17,690

2

67

13,10

20,240

59

12,5

17,190

3

65

11,50

18,670

66

16,1

17,640

67

14,07

18,607

62

14,5

17,507

1

79

12,02

21,161

66

13,51

31,561

2

69

11,49

24,675

73

12,65

21,886

3

82

10,62

45,895

80

13,89

34,043

77

11,38

30,577

73

13,35

29,163

72

12,72

24,592

67

13,90

23,335

Rata-rata
PT. B

Rata-rata
Total rata-rata

Tabel 5 menunjukkan rata-rata produktivitas kerja penebangan di PT.B
lebih besar dibandingkan hasil yang ditemukan di PT. A, dengan besaran masingmasing 17,507 m3/jam di PT. A, sementara di PT. B bisa mencapai rata-rata 29,163
m3/jam.

Hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu 1) ukuran diameter pohon pada

lokasi konvensional maupun zero waste di B lebih besar dibanding di PT. A,
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dengan besaran rata-rata 67 cm dan 77 cm di lokasi PT. B, sedangkan di PT. A
diameter pohon tebang pada lokasi konvensional dan lokasi zero waste masingmasing 67 cm dan 62 cm. Faktor lain adanya perbedaan adalah rata-rata waktu
penebangan yang lebih lama pada penebangan di PT. A dibanding di PT.B. Hal ini
disebabkan pada setiap kegiatan baik saat menebang maupun memotong pangkal,
ujung atau cabang di PT. A, karena chainsaw kurang terawat dan mesinnya sudah
cukup tua, sehingga kadang-kadang mengalami kemacetan yang pada akhirnya
akan berdampak pada penambahan waktu. Akibatnya produktivitasnya lebih kecil
dibanding produktivitas kerja di PT. B. Gambaran macet rantai mesin gergaji saat
melakukan pemotongan disajikan pada Gambar 6.
A

B

Gambar 6. A Bekas rantai gergaji dengan warna tampak kehitaman akibat rantai
kejepit saat melakukan pemotongan di petak tebang, B Chainsaw
terpaksa ditinggal karena rantainya kejepit dan mesinnya mati saat
memotong batang di TPn.
2) Penyaradan
Hasil pengolaahan data atas kinerja penyaradan di kedua perusahaan
disajikan pada Tabel 6.
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Tabel 6. Produktivitas kerja penyaradan kayu konvensional
IUPHHK-HA

PCP
Diameter
(cm)

Produktivitas penyaradan kayu konvensional
Jarak
Waktu
Volume
Produktivitas
(meter)
(menit)
(m3)
(m3/jam)

PT. A
1
2
3

69
67
65
67

123
217
260
200

15,13
16,43
21,80
17,79

4.873
4.305
3.646
4,288

21,20
17,56
10,89
4.275

1
2
3

79
69
82
77
72

238
383
670
430
269

17,50
22,77
54,89
31,72
18.875

4,147
4,754
8,209
5,703
0,785

14,780
12,861
9,689
12,443
2,827

Rata-rata
PT. B

Rata-rata
Total rata-rata

Tabel 6 menunjukkan rata-rata produktivitas kerja penyaradan dari PT. A
dengan cara konvensional untuk jarak sarad rata-rata 200 m. Kondisi medan di PT.
A relatif landai dengan kemiringan lapangan sekitar 30%. Sebagaimana diketahui
bahwa dari hasil pengamatan lapangan, kecepatan traktor baik saat kosong maupun
isi relatif sama yakni sekitar 50-60 m/menit. Produktivitas kerja penyaradan cara
konvensional yang dicapai di PT. A berkisar antara 10,894 m3/jam - 21,198 m3/jam
dengan rata-rata 16,552 m3/jam. Untuk di PT. B, produktivitas kerja penyaradan
cara konvensional yang dicapai oleh perusahaan PT B adalah antara 9,989 m3/jam14,780 m3/jam dengan rata-rata 12,443 m3/jam untuk jarak sarad rata-rata 430 m.
Pada penyaradan dengan cara zero waste, hasil kajian menunjukkan gambaran
disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Produktivitas kerja penyaradan kayu cara zero waste
IUPHHK-HA

PCP

Diameter
(cm)

Produktivitas penyaradan kayu zero waste
Jarak
Waktu
Volume
Produktivitas
(meter)
(menit)
(m3)
(m3/jam)

PT. A
1
2
3

62
59
66
62

166
195
264
208

14,31
13,19
14,16
13,89

4,372
3,633
4,130
4,045

24,261
17,666
17,179
19,702

1
2
3

66
73
80

714
699
770
727
489

44,61
46,26
50,65
47,17
32,27

7,532
5,580
7,426
6,846
5,738

10,147
7,284
9,963
9,131
14,832

Rata-rata
PT. B

Rata-rata
Total rata-rata

68
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Pada penyaradan dengan perlakuan zero waste, kisaran produktivitas kerja
di PT. A berkisar antara 17,175 m3/jam -24,261 m3/jam dengan rata-rata 19,702
m3/jam dengan jarak sarad rata-rata 208 m. Di PT. B produktivitas yang tercapai
berkisar antara 7,284 m3/jam - 10,147 m3/jam dengan rata-rata 9,131 m3/jam untuk
jarak sarad rata-rata 489 m. Untuk penyaradan limbah tebangan di atas bebas
cabang (bagian BAC) hasil kajian dari kedua perusahaan yakni PT.A dan PT.B
memperlihatkan gambaran disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8. Produktivitas penyaradan limbah batang atas cabang (BAC)
Produktivitas penyaradan limbah kayu konvensional
IUPHHK-HA

PCP

Diameter

Jarak

Waktu

(cm)

(meter)

(menit)

(m )

(m3/jam)

1

69

123

13,79

0,582

2,953

2

67

221

15,72

0,504

2,036

3

65

260

14,14

3,000

67

201

14,55

0,624
0,570

1

79

238

14,00

1,037

4,432

2

69

383

17,46

0,864

2,819

3

82

390

38,14

1,099

1,718

Rata-rata

77

337

23,20

1,000

Total rata-rata

72

269

18,875

0,785

2,990
2,827

Volume
3

Produktivitas

PT A

Rata-rata

2,663

PT B

Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa produktivitas kerja penyaradan limbah
kayu tebangan dengan jarak sarad yang tidak berbeda jauh, yakni dengan jarak
rata-rata di PT. A sejauh 201 m sedang di PT. B 337 m atau berbeda 136 meter,
maka jarak itu akan memberikan selisih waktu tempuh sekitar 2-3 menit. Rata-rata
produktivitas

penyaradan

limbah

dari

penebangan

konvensional

yang

meninggalkan batang atas cabang hingga diameter 30 cm di PT.A diperoleh sebesar
2,663 m3/jam sedangkan di PT B diperoleh hasil sebesar 2,827 m3/jam. Lebih
besarnya rata-rata produktivitas volume penyaradan limbah BAC di PT. B selain
jarak yang tidak terlalu jauh juga disebabkan diameter pohon tebangnya juga lebih
besar.
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Secara keseluruhan tampak bahwa produktivitas kerja rata-rata penyaradan
sangat dipengaruhi oleh kondisi medan, kondisi medan di PT. A relatif landai
dengan kemiringan lapangan sekitar 30%, sementara di PT. B termasuk pada
kategori curam dengan bukit terputus-putus, jarak sarad di PT.B lebih jauh
dibanding di PT.A dengan perbandingan jarak 489 terhadap 208 meter, jenis tanah
dan batuan induk, cuaca dan ukuran diameter dan panjang batang, Oleh karena
kondisi itu, traktor terpaksa harus menyarad berputar-putar mencapai 700 m lebih.
Seperti telah disampaikan di depan, kecepatan traktor baik saat kosong maupun isi
relatif sama yakni sekitar 50-60 m/menit. Dengan demikian untuk jarak 700 m
perlu ditempuh dalam waktu 14-16 menit dan pulang pergi traktor memerlukan
waktu sekitar 30 menit. Ditambah dengan lain-lain seperti manuver ditempat
penarikan di hutan, pemasangan kait (hook), pelepasan kait (hook) dan sebagainya,
maka kemudian waktu yang diperlukan mencapai 40-45 menit per trip. Oleh karena
itu produktivitas kerja penyaradan di PT. B diperoleh lebih kecil dibanding di PT.
A yang hanya berjarak maksimum 350 m. Sebagai ilustrasi keadaan saat dilakukan
kegiatan penyaradan disajikan seperti pada gambar 8 dan secara keseluruhan ratarata produktivitas kerja penyaradan konvensional dan zero waste yang dicapai
adalah sebesar 14,832 m3/jam.

Gambar 7.

A. Pemasangan hook pada bagian pangkal

yang terangkat lebih

mudah dan B. penyaradan kayu ke TPn
Produktivitas kerja yang tercapai ini sebenarnya adalah merupakan satu
kesatuan dengan pekerjaan penebangan, dalam arti penebang selayaknya tidak
hanya sekedar menebang dan merobohkan, melainkan juga perlu memperhatikan
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operator traktor agar saat akan menyarad kayu khususnya pada lapangan yang
curam sebagaimana disajikan pada Gambar 8 tidak terlalu mengalami kesulitan.

Gambar 8. Penebangan di pinggir lereng curam
Kendati limbah BAC bisa dikeluarkan, akan tetapi hingga saat ini
perusahaan hutan tidak melakukannya, karena dilihat dari sisi ekonomi tidak/belum
menjanjikan, apalagi pemasaran dan tata niaganya hingga saat ini belum jelas,
sehingga limbah yang cukup potensial itu lebih baik ditinggalkan dari pada
kemudian terkena sangsi denda. Oleh karena itu

upaya penyaradan untuk

menambahkan hasil dengan cara menyarad batang atas cabang perlu didukung
dengan insentif yang memungkinkan tumbuhnya usaha. Upaya dimaksud misalnya
dengan penetapan pengenaan DR dan PSDH yang tidak memberatkan pengusaha.
Kegiatan penyaradan sangat dipengaruhi oleh kondisi medan, semakin landai
keadaan lapangan semakin tinggi banyak hasil yang bisa didapat, namun demikian
hal ini juga tidak lepas atau tergantung pada cuaca dan jenis tanah. Pada jenis tanah
yang wilayahnya didominasi oleh tanah liat lempung maka saat ada hujan sekalipun
tidak besar ini juga bisa menjadi masalah besar, karena traktor sering terjebak akibat
tanahnya menjadi lembek bila kena air. Oleh sebab itu penyaradan akan semakin
sulit dan lama. Pada daerah hutan yang tanahnya berpasir atau berbatu-batu,
penyaradan bisa juga mengalami kesulitan dan bahkan akan sangat boros pada
rantai baja traktor. Di samping itu pada saat penebangan mengakibatkan kayu
banyak pecah sehingga banyak meninggalkan limbah lebih besar.
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D. Biaya Pengeluaran Kayu
1) Biaya Penyaradan Konvensional
Hasil pengolahan data atas analisis biaya penyaradan kayu dengan cara
konvensional pada kedua perusahaan contoh disajikan pada Tabel 9.
Tabel 9. Rata-rata biaya penyaradan kayu cara konvensional di dua perusahaan
IUPHHK-HA

Produktivitas
(m /jam)
(m3/hm.jam)
3

PT A
PCP 1
PCP 2
PCP 3
Rata-rata
PT B
PCP 1
PCP 2
PCP 3
Rata-rata
Total rata-rata

Biaya
(Rp/m3)

21,198
17,565
10,894
16,552

18,963
8,549
4,524
10,678

57.529
70.776
106.049
78.118

10,105
16,990
4,297
10,464
13,508

4,042
4,854
0,661
3,186
6,932

85.322
50.745
200.623
112.230
95.174

Tabel 9 menunjukkan bahwa rata-rata biaya penyaradan kayu dari petak
tebang ke TPn di PT. A berkisar antara Rp 57.529/m3 – Rp 106.049/m3 dengan ratarata sebesar Rp 78.118/m3. Sedangkan di PT. B berkisar antara Rp 50.745/m3 – Rp
200.623/m3 dengan rata-rata sebesar Rp 112.230/m3. Sebagaimana telah dijelaskan
terdahulu bahwa di PT. B sekalipun diameter kayu yang disarad lebih besar
dibanding dengan di PT. A, namun karena jaraknya berbeda jauh maka rata-rata
produktivitasnya lebih kecil. Hal ini berpengaruh pada biaya pengeluaran kayu
yang menjadi lebih besar.

Perbedaan itu tampak cukup tinggi sebesar Rp

112.230/m3 – Rp 78.118/m3 = Rp 34.012/m3.
2) Biaya penyaradan kayu Zero Waste
Rata-rata produktivitas penyaradan kayu cara zero waste pada dua
perusahaan disajikan pada Tabel 10.

243

Tabel 10. Rata-rata biaya penyaradan kayu cara zero waste di dua perusahaan
Produktivitas
Biaya
IUPHHK-HA
3
3
(m /jam)
(m /hm.jam)
(Rp/m3)
PT A
PCP 1
24,26
18,690
67.001,92
PCP 2
17,666
9,372
74.198
PCP 3
17,179
6,462
69.076
Rata-rata
19,702
11,509
70.092
PT B
PCP 1
8,608
1,230
100.151
PCP 2
7,284
1,050
120.566
PCP 3
11,225
1,816
76.805
Rata-rata
9,039
1,365
99.174
Total rata-rata
14,371
6,437
84.633
Tabel 10 menunjukkan akibat jarak sarad berbeda cukup besar maka
berpengaruh terhadap rata-rata produktivitas baik dalam satuan m3/jam ataupun
dalam m3/hm.jam sehingga rata-rata biaya penyaradan kayu menjadi lebih besar di
PT. B dibanding di PT. A dengan proporsi rata-rata sebesar Rp 70.092/m3 untuk
di PT. A dan sebesar Rp 99.174/m3 di PT. B Secara keseluruhan biaya pengeluaran
kayu ke TPn adalah sebesar Rp 84.633/m3.
3) Biaya penyaradan limbah cara konvensional
Rata-rata biaya penyaradan limbah kayu cara konvensional pada dua
perusahaan disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Rata-rata biaya penyaradan limbah cara konvensional di dua perusahaan
IUPHHK-HA

Produktivitas
(m /jam)
(m3/hm.jam)
3

PT. A
PCP 1
PCP 2
PCP 3
Rata-rata
PT. B
PCP 1
PCP 2
PCP 3
Rata-rata
Total rata-rata

Biaya
(Rp/m3)

2,953
2,036
3,000
2,663

2,702
0,955
1,328
1,662

505.742
559.401
452.837
505.993

4,432
2,819
1,718
2,990
2,826

1,870
0,751
0,270
0,964
1,313

215.817
479.464
545.181
413.487
459.740
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Dari Tabel 11 terlihat bahwa volume limbah kayu yang dikeluarkan sangat
kecil. Hal ini akan berpengaruh terhadap pengolahan baik dalam satuan Di PT. A,
kisaran biaya pengeluaran limbah kayu antara Rp 452.837/m3 – Rp 559.401/m3,
dengan rata-rata Rp 505.953/m3. Di PT. B biaya pengeluaran kayu limbah berkisar
antara Rp 215.817/m3 – Rp 545.181/m3, dengan rata-rata Rp 413.487/m3 sedangkan
rata-rata secara keseluruhan sebesar Rp 459.740/m3.
Berdasarkan uraian gambaran sebelumnya cukup jelas diketahui rata-rata
biaya penyaradan dengan cara zero waste lebih murah dibanding dengan cara
konvensional, sementara rata-rata biaya penyaradan untuk khusus limbah cukup
mahal, yang besarnya jauh lebih mahal dibanding biaya pengeluaran batang utama
sendiri. Oleh karena itu, penyaradan sistem zero waste dengan cara tree length
merupakan opsi yang cukup rasional dan wajar bila akan diusahakan sebagai usaha
peningkatan pemanfaatan limbah tebangan, mengingat cara ini jauh lebih murah,
cukup efektif efisien. Harus diakui bahwa tidak semua kayu di atas bebas cabang
itu volumenya berkualitas baik, karena kondisinya bisa bengkok, berbonggol,
gerowong atau pecah.
Dari hasil kajian ini diperoleh gambaran bahwa akibat cara memanen,
kondisi kayu dan teknis pengeluaran serta biaya cukup besar perbedaannya antara
penyaradan cara konvensional dengan cara zero waste. Perbedaan yang sangat
nyata yakni karena pada cara konvensinal volume kayu yang akan diambil sampai
dengan diameter batang 30 cm dilakukan terpisah antara batang utama (BBC)
dengan bagian di atas cabang (BAC). Dengan demikian penyaradannya harus
dlakukan dua kali. Sedangkan pada cara zero waste, batang utama berikut bagian
batang di atas cabang sampai diameter 30cm hanya dilakukan sekali, karena batang
di atas bebas cabang sekaligus keluar ditarik bersaman dengan batang utamanya.
Oleh karena itu, biaya operasi penyaradan pada cara konvensional menjadi lebih
besar.
Saat ini terbuka untuk memanfaatkan potensi limbah pemanenan kayu
sebanyak mungkin, mengingat regulasi sebagai payung hukum sudah dikeluarkan
pemerintah cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.13/Menlhk-Setjen/2015
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tentang izin usaha industry primer hasil hutan (IUIPHHK) pasal 26 (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015a) antara lain menyebutkan:
a) IUPHHK atau Pengelola Hutan dapat diberikan ijin operasi Industri Portable
Pengolahan Kayu (IPPK);
b) Jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk mengolah
limbah pembalakan di areal pemegang IUPHHK-HA/HPH atau Pengelola
Hutan;
c) Jenis mesin portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain portable
band saw atau portable circular saw dan/atau portable rotary peeler atau portable
slicer dan/atau portable chipper.
Kendati begitu peraturan di atas

belum merinci lebih lanjut apa yang

dimaksud dengan pengertian, kriteria dan spesifikasi limbah kayu. Selain itu,
aturan tentang penatausahaan, besaran tariff dan harga patokan limbah kayu juga
diatur tegas kecuali untuk jenis kayu yang tergolong KBK. Kedua jenis golongan
kayu tersebut termuat dalam Peraturan Menteri LHK nomor; P.43/menlhk-II/2015;
Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2014 dan Peraturan Menteri LHK nomor;
P.64/menlhk-II/2018 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017).
Belum jelasnya pengertian, kriteria, penatausahaan, tarif dan harga patokan limbah
kayu adalah merupakan kegamangan banyak pelaku usahan IUPHHK-HA untuk
memanfaatkan limbah kayu.
4) Kerusakan Tegakan Tinggal
Kesinambungan usaha pengelolaan hutan tergantung pada berbagai faktor
antara lain tingkat kerusakan yang terjadi sebagai akibat kegiatan penebangan dan
penyaradan. Upaya pengurangan kerusakan sudah diupayakan dengan menerapkan
Reduce Impact logging (RIL) dan informasi dampak yang timbul sangat penting
bagi antisipasinya. Oleh karena itu, sekalipun saat ini sudah ada upaya untuk
memperkaya tegakan (enrichment planting) dengan pola penanaman silvikultur
intensif (Silin), akan tetapi kegiatan pemanenan perlu dilakukan dengan yang lebih
ramah lingkungan. Hasil pengamatan lapangan tingkat kerusakan yang terjadi
akibat kegiatan penebangan dan penyaradan disajikan pada Tabel 12.
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Tabel 12. Kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan dan penyaradan
No.

Uraian

Konvensional
PCP1

PCP2

49

57

PCP3

Zero waste
Rata-rata

PCP1

PCP2

PCP3

Rata-rata

52

53

63

54

58

58

PT. A
1

Potensi (20 cm up)/ha

2

Penebangan
a

Jumlah ditebang (pohon)

6

8

5

6

7

8

6

7

b

Pohon yang rusak (pohon)
Derajat kerusakan tegakan akibat
penebangan (%)
Penyaradan kayu

8

10

7

8

5

5

8

6

19

20

15

18

9

11

15

12

6

11

10

9

10

10

8

9

13.95

22.45

21.28

19.23

17.86

21.74

15.38

18.33

32.56

42.86

36.17

37.20

26.79

32.61

30.77

30.05

62

82

86

72

68

99

77

84

c
3
a
b
4

Pohon yang rusak (pohon)
Derajat kerusakan tegakan akibat
penyaradan (%)
Total derajat kerusakan tegakan (%)
PT. B

1

Potensi (20 cm up)/ha

2

Penebangan
a

Jumlah ditebang (pohon)

4

3

5

4

4

4

7

5

b

Pohon yang rusak (pohon)
Derajat kerusakan tegakan akibat
penebangan (%)
Penyaradan kayu

9

8

12

10

11

9

8

9

16

10

15

13

17

9

11

13

9

10

8

10

13

10

14

15

15.52

12.66

9.88

12.68

20.31

10.53

20.00

15.42

31.03

22.78

24.69

26.91

37.50

20.00

31.43

28.75

c
3
a
b
4

Pohon yang rusak (pohon)
Derajat kerusakan tegakan akibat
penyaradan (%)
Total derajat kerusakan tegakan (%)

Tabel 12 menunjukkan bahwa dampak dari kegiatan penebangan dan
penyaradan mengakibatkan adanya kerusakan tegakan tinggal, namun hal ini
adalah sebagai hal yang wajar karena kerusakan ini tidak mungkin dapat
dihindarkan.

Kerusakan yang terjadi akibat penebangan di PT. A pada cara

penebangan konvensional berkisar antara 15-20% dengan rata-rata 18%, sementara
di PT. B Meranti berkisar antara 10-16% dengan rata-rata 13%.

Pada lokasi

dengan perlakuan zero waste, di PT. A kerusakan akibat penyaradan terjadi
berkisar antara 15%-22% dengan rata-rata 18%, sementara pada di PT. B berkisar
antara 11-20% dengan rata-rata 15%. Secara keseluruhan akibat pemanenan dengan
cara konvensional sebesar berkisar antara 29-33%.
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Besaran kerusakan tegakan sesuai dengan kategori dalam Elias, (2016) bahwa
dibedakan menjadi 3 yaitu: (1) kerusakan berat, bila pohon yang rusak > 50%; (2)
kerusakan sedang, bila pohon yang rusak sebesar 25 - 50 %; dan (3) kerusakan
ringan, bila pohon berdiameter l0 cm yang rusak sebesar < 25%. Berdasarkan
kategori ini maka kerusakan yang terjadi termasuk dalam kategori sedang, yang
artinya kondisi ini diharapkan masih akan memberikan potensi tebangan cukup
untuk siklus penebangan berikutnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Upaya efisiensi peningkatan pemanfaatan hasil pemanenan kayu di hutan alam,
dapat dilakukan dengan menerapkan cara zero waste dan ramah lingkungan.
Cara pemanenan zero waste tersebut berbeda dengan cara konvensional dimana
kayu bulat yang disarad dengan traktor dari hutan masih memiliki bagian batang
di atas cabang berdiameter 30 cm. Teknik ini disebut penyaradan teknik batang
panjang (tree length).
2) Cara pemanenan konvensional pada studi merupakan bagian dari

satu

perlakuan yang di dalamnya termasuk penerapan metode Reduce Impact
logging (RIL). Secara fakta diperoleh gambaran bahwa cara konvensional ini
efisiensinya lebih rendah dibanding cara zero waste.
3) Upaya pengeluaran kayu cara konvensional di PT.A

efisiensinya rata-rata

sebesar 79,75% yang dapat meningkat menjadi sebesar 91,73% dengan cara
zero waste, sedangkan pada PT.B efisiensi cara konvensional diperoleh ratarata sebesar 82,54% dan dengan cara zero waste dapat meningkat menjadi
91,06%.
4) Kayu yang dimanfaatkan di PT. A berkisar antara 3,65 m3/pohon - 4,87
m3/pohon,

sementara di PT. B berkisar antara 4,147 m3/pohon - 8,209

m3/pohon, dengan sebaran limbah di PT. A antara 0,35-0,42 m3/pohon (7,097,69%) dengan rata-rata 7,40%./pohon. Di PT. B, besar limbah ditemukan
berkisar antara 0,362-0,855 m3 (6,25% -11%) dengan rata-rata 9,16%/pohon.
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5) Produktivitas kerja penebangan di PT. B lebih besar dibanding di PT. A, dengan
rata-rata 17,507 m3/jam dan 29,163 m3/jam. Ada dua hal utama yang menjadi
perbedaan produktivitas kerja penebangan yaitu ukuran diameter pohon dan
kelancaran saat melakukan penebangan.
6) Produktivitas kerja penyara dan lebih besar di PT. A dibanding PT. B
disebabkan oleh perbedaan jarak sarad. Jarak sarad maksimum di PT. A 350
m, dengan kondisi lapangan yang relatif landai-agak curam sementara di PT.B
mencapai 727 m.
7) Biaya pengeluaran kayu bulat dari petak tebang ke TPn di PT. A berkisar antara
Rp 57.529 – Rp 106.049/m3 dengan rata-rata sebesar Rp 78.118/m3. Sedangkan
di PT. B berkisar antara Rp 50.745/m3 – Rp 200.623/m3 dengan rata-rata sebesar
Rp 112.230/m3. Secara keseluruhan biaya pengeluaran kayu ke TPn adalah
sebesar Rp 84.633/m3.
8) Biaya pengeluaran kayu limbah di PT. A berkisar antara Rp 452.837 – Rp
559.401 per m3, dengan rata-rata Rp 505.953/m3 sementara di PT. B berkisar
antara Rp 215.817 – Rp 545 181 per m3, dengan rata-rata Rp Rp 413.487. Secara
keseluruhan rata-rata

pengeluaran

limbah sebesar

Rp 459.740/m3.

9) Kerusakan tegakan tinggal akibat penebangan konvensional di PT. A berkisar
antara 15-20% dengan rata-rata 18%, sementara di PT. B
dengan rata-rata

13%.

Pada perlakuan

antara 10-16%

zero waste kerusakan akibat

penyaradan di PT. A terjadi berkisar antara 15%-22% dengan rata-rata 18%,
sementara pada di PT. B antara 11-20% dengan rata-rata 15%.

Secara

keseluruhan akibat pemanenan dengan cara konvensional sebesar berkisar
antara 29-33%.
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B. SARAN
Saran untuk antisipasi meningkatkan efisiesi pemanenan kayu di hutan
alam dengan menerapkan teknis zero waste sebagai berikut:
1) Menyiapkan regulasi secara rinci tentang teknis pemanfaatan limbah
pemanenan (batasan, ruang lingkup, tujuan, jenis alat dan satuan yang dapat
dipakai, ukuran serta tata cara pengawasan hasil). Bila perlu dibuat
Standardisasi Nasional.
2) Menyiapkan cara tata usaha dan tata niaga serta penetapan besaran biaya
pungutan yang wajar sehingga semua pihak saling diuntungkan.
3) Pungutan atas pemanfaatan limbah tebangan tidak memberatkan bagi
terlaksananya usaha pemanfaatan limbah tebangan tersebut.
4) Untuk peningkatan efisiensi pemanfaatan hasil tebangan yang lebih baik lagi
maka penyiapan sarana kegiatan berupa gergaji mesin dan traktor harus terawat
dan terpeliharan agar kegiatan usaha bisa berjalan lebih lancar.
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M.Si., Prof. Ris. Gustan Pari, M.Si., Heru Satrio Wibisono,
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ABSTRAK
Boalemo merupakan salah satu sentra aren di Provinsi Gorontalo. Tedapat 5.000 tanaman
aren siap sadap dengen produktivitas 15-20 liter perhari. Hal ini menjadi prospek untuk
pengolahan bioetanol aren. Tujuan kegiatan pengembangan ini adalah penyempurnaan
reaktor destilasi pada reaktor pengolah bioetanol aren, ujicoba bioetanol aren pada
kompor dan pengolahan limbah bioetanol cair menjadi pupuk organik cair. Reaktor
destilasi disempurnakan sistemnya sehinga dapat berjalan otomatis dengan penambahan
sensor (selenoid) pada bagian pendingin. Hal ini memudahkan proses pengolahan
bioetanol aren, karena pengaturan rendemen dan kadarnya bisa diatur sesuai dengan
kebutuhan. Selain itu juga terdapat pada bagian selang-selang tempat etanol mengalir
dari reaktor ke penampungan. Selang-selang diganti dengan pipa stainless yang lebih
tahan panas. Sehingga, etanol dapat mengalir lebih baik ke tempat penampungan.
Berdasarkan ujicoba reaktor destilasi dapat menghasilkan rendemen rata-rata 15,43%
dengan kadar etanol sebesar 82,5%. Kegiatan pengembangan ini juga mengujicoba
bioetanol aren pada kompor. Ujicoba menggunakan metode water boilling test.. Hasil
ujicoba menunjukkan bahwa untuk mendidihkan air 1 liter dibutuhkan waktu 14 menit 1
detik dan 0,038 liter bioethanol aren. Dalam pengolahan bioetanol aren juga
menghasilkan limbah cair dengan volume yang besar. Oleh karena itu, teknologi
pengolahan limbah cair bioetanol menjadi pupuk diharapkan dapat memecahkan masalah
tersebut. Hasil uji limbah cair bioetanol, unsur N masih rendah sehingga diperlukan bahan
yang dapat meningkatkan kadar nitrogennya. Penambahan esktrak daun lamtoro
bertujuan untuk meningkatkan kadar N pupuk oragnik cair. Namun, hasil aplikasi belum
mampu menaikkan kadar N secara signifikan.
Kata Kunci: Bioetanol aren, reaktor, kompor, pengolahan, pupuk cair
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1. LATAR BELAKANG
Aren atau enau (Arenga pinnata) merupakan komoditi hasil hutan bukan
kayu (HHBK) dimana hampir semua bagian dapat dimanfaatkan mulai dari bagian
fisik pohon sampai hasil produknya. Pohon aren dikembangkan secara alami oleh
hewan luwak (musang), sehingga tidak diperlukan perawatan yang intensif dan
amat jarang terkena hama dan penyakit (Antaatmaja, 1989). Tanaman Aren tumbuh
di beberapa daerah di Indonesia dan bersama kelompok tanaman palm lainnya
merupakan tanaman-tanaman yang tergolong penting di daerah tropis. Daerah
sebaran yang paling banyak terdapat di wilayah Sumatra (Sumatera Selatan,
Sumatera Barat, Sumatera Timur dan Aceh), Jawa (Jawa Barat dan Jawa Tengah),
Sulawesi (Sulawesi Utara, Tengah dan Tenggara), Maluku (Seram), Maluku Utara
(Halmahera dan Bacan) dan Papua.
Di Jawa Barat tanaman tersebut dikenal dengan nama lirang atau nanggung,
di Jawa Barat dikenal dengan nama taren atau kawung, sedangkan di Sumatera
dikenal dengan nama anau, nau, hanau, peluluk, bergat atau mergat. Kemampuan
adaptasinya terhadap ketinggian tempat dari permukaan laut dapat mencapai 0
hingga 1400 meter (Burkill, 1935).
Produk utama tanaman aren sebagai hasil penyadapan bunga jantan dapat
dijadikan gula, minuman, cuka dan alkohol. Sedangkan bagian yang lain dapat
dijadikan berbagai macam produk, seperti daun yang muda biasa digunakan sebagai
pembungkus tembakau; tulang daun dibuat sebagai sapu atau keranjang akar
sebagai obat tradisional penghancur batu kandung kemih.
Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif pengganti bahan
bakar fosil seperti kerosine (minyak tanah), premium dan pertamax dengan rumus
molekul adalah C2H5-OH, sehingga pemakaiannya akan menghemat devisa.
Penelitian bioetanol sebagai pengganti minyak tanah pernah dilakukan pada tahun
2003. Merdjan dan Matione (2003) me-nyatakan bahwa bioetanol gel memiliki
beberapa kelebihan dibanding bahan bakar alternatif lainnya yaitu selama
pembakaran gel tidak berasap, tidak berjelaga, tidak mengemisi gas berbahaya, non
karsinogenik, non korosif. Bentuknya yang gel memudahkan dalam pengemasan
dan dalam pen-distribusian. Bioetanol gel sangat cocok digunakan untuk memasak,
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dibawa pada saat berkemah dan lain-lain. Bioetanol dapat dihasilkan dari aren, tetes
tebu, singkong, jagung, maupun sorghum, sehingga merupakan energi yang dapat
diperbaharui. Selain itu gas buang dari mesin yang menggunakan bioetanol
mempunyai emisi yang lebih rendah dibanding dengan minyak premium maupun
pertamax. Pada umumnya mesin yang bisa memproses bahan bakar ethanol disebut
Flex-Fuel dan mesin yang menggunakan bahan bakar minimal nilai octan 90 dapat
juga dikonversi pemakaian bahan bakarnya dengan komposisi Premium 80%-90%
(perkiraan nilai octan 88) ditambah ethanol 10%-20% (dengan nilai octan 129)
sehingga dapat menghasilkan nilai octan 91-93.
Saat ini di Indonesia telah dibangun beberapa pabrik bioetanol plant dengan
kapasitas mulai dari 300 liter/hari dengan system batch sampai dengan 600 ton/hari
dengan system kontinyu sebagai langkah awal untuk pengembangan selanjutnya ke
skala komersial. Keputusan kebijakan untuk menentukan kelayakan penggunaan
bioetanol secara umum perlu dilandasi suatu kajian yang mendalam dengan
mempertimbangkan penguasaan teknologi, nilai ekonomis, kontinuitas suplai dan
manfaat lain dari penggunaan bioetanol tersebut. Berdasarkan uraian tersebut,
bioetanol merupakan energi alternatif yang layak untuk dikembangkan. Oleh
karena itu, untuk mendukung keberhasilan produksi bioetanol telah dibuat alat
pengolah yang praktis, aplikatif guna menghasilkan rendemen bioetanol yang
tinggi, dan alat tersebut akan di uji coba di beberapa daerah.
Perlu diingat bahwa pengolahan bioetanol aren juga menyisakan limbah
cair yang tidak termanfaatkan. Limbah cair ini memiliki kandungan yang bersifat
racun bagi tanaman. Limbah cair bioetanol memiliki rasio yang lebih besar
daripada produk bioetanolnya. Kurang lebih 10 liter limbah yang dihasilkan hanya
untuk memproduksi bioetanol 1 liter. Hal ini menjadi alasan pentingnya dilakukan
pengolahan limbah cair bioetanol menjadi produk bermanfaat berupa pupuk
organik cair.

253

2. TUJUAN
Tujuan kegiatan pengembangan adalah

1) Penyempurnaan alat pengolah bioetanol aren P3HH-3 yang akan dimodifikasi
pada reaktor destilasi
2) Ujicoba bioetanol pada kompor bioetanol
3) Pengolahan limbah cair bioetanol menjadi pupuk organik cair
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METODE PENGEMBANGAN
A. Lokasi Kegiatan
Kegiatan pengembangan dilaksanakan di

Laboratorium

Bioenergi

Puslitbang Hasil Hutan Bogor dan di KPHP Boalemo, Provinsi Gorontalo.
B. Bahan dan Alat
Bahan baku yang digunakan dalam kegiatan ini adalah, nira aren, urea,
NPK dan ragi. Peralatan yang digunakan antara lain alat pengolah bioetanol tipe
P3HH-3, pH meter stick, brickmeter, alkoholmeter, termokoupel, kontaktor, riley
contact, box panel, kertas saring, gelas piala, gelas ukur, kompor bioetanol, limbah
cair bioetanol, daun lamtoro, blender
C. Pihak Terkait
Kegiatan ini melibatkan instansi Pemda Boalemo, KPHP Boalemo dan
Kelompok Tani Hutan Aren Usaha Boalemo.
D. Prosedur Kerja
1) Penyempurnaan reaktor destilasi
a) Penambahan dan penggantian pada pipa saluran air pendingin dengan
pipa ss 304 dengan ukuran ½ inch dan klem sambungan dari bahan ss
304.
b) Pemasangan dan penambahan alat selenoid (klep otomatis) untuk laju
alir air pada kondensor 1.
c) Perbaikan dan penyempurnaan pada kondensor 2 pada spiral untuk laju
alir uap bioetanol.
d) Pemasangan Box panel untuk sensor laju alir air pendingin di
kodensor 1 dan kondensor 2
e) Pemasangan dan penggantian Pompa untuk sirkulasi air pendingin di
kondensor 1 dan 2
2) Uji coba reaktor Destilasi
a) Cairan nira segar sebanyak 60 liter, diukur pH dan kadar gula, kemudian
di masukkan ke dalam alat pemasakan (reaktor I) melalui tempat
pemasukan bahan cairan.
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b) Reaktor I dipanaskan dalam keadaan tertutup selama 10 menit pada
suhu 40-50 0C, kemudian didinginkan kembali sampai suhu 28 0C.
c) Dilakukan pengaturan

pH dengan penambahan larutan amonium

hingga pH 5,5 sambil diaduk (jika terlalu asam).
d) Ditambahkan ragi roti (Saccharomyces cerevisae) dengan rasio 2 g/100
ml untuk 1 reaktor fermentor sebanyak 2%. (tergantung dari kadar gula
nira)
e) Nira dalam alat fermentor (reaktor II), difermentasi selama 72 jam dan
dilakukan pengadukan setiap 12 jam sekali selama 3 menit.
f) Setelah 72 jam, nira dipindahkan ke dalam reaktor destilasi (reaktor III)
yang dilengkapi dengan alat pendingin yang dimodifikasi (condensor).
g) Reaktor destilasi dipanaskan pada suhu 780 C – 800 C.
h) Destilat bioetanol yang dihasilkan diukur volume, data pH dan kadar
etanol menggunakian alkoholmeter
3) Ujicoba Bioetanol Aren Pada Kompor
a) Kompor diisi dengan bioetanol aren dengan kadar 82,5%
b) Kompor dinyalakan untuk memanaskan air sebanyak 1 liter
c) mencatat jumlah volume bioetanol yang terpakai dan waktu yang
dibutuhkan
d) Pengolahan Limbah Cair Bioetanol Menjadi Pupuk Organik
e) Limbah cair bioetanol diukur pH, kadar gula dan alkoholnya
f) Menyiapkan estrak daun lamtoro sebagai penambah unsur N
g) Mencampurkan ekstrak daun lamtoro ke dalam limbah bioetanol
h) Menambahkan bakteri EM4 kedalam limbah bioetanol
i) Menguji kadar N,P,K pupuk cair dan dibandingkan dengan standar
E. Analisis Data
Analisis data yang digunakan pada kegiatan ini adalah deskriptif kualitatif.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyempurnaan Reaktor Destilasi
Distilasi dilakukan untuk memisahkan etanol dari beer (sebagian besar
adalah air dan ethanol). Titik didih etanol murni adalah 78 0C sedangkan air adalah
100 0C (kondisi standar). Dengan memanaskan larutan pada suhu rentang 78–80 0C
akan mengakibatkan sebagian besar etanol menguap, dan melalui unit kondensasi
akan bisa dihasilkan bioetanol dengan konsentrasi 70%–92%.
Penyempurnaan alat pengolah bioetanol semi-otomatis (P3HH-3 yang
dimodifikasi pada condensor). Aspek penyempurnaan dijelaskan sebagai berikut:
1) Pendingin (condensor)
-

Pendingin 1 diperbaiki dengan cara menambahkan sensor air (selenoid),
dan termocouple sehingga akurasi suhu pendinginan uap etanol terkontrol
secara otomatis

-

Pendingin 2 perbaiki dan disempurnakan pada laju alir uap bioetanol
dengan cara merubah laju alir uap bioetanol ke pipa spiral untuk laju alir
uap bioetanol.

2) Air pendingin
-

Mengganti selang-selang plastik dengan pipa SS-304 ukuran ½ inc, untuk
laju alir air pendingin 1 dan 2, sehingga uap alkohol tidak akan terjadi
penghambatan dalam proses pendinginan.uap alkohol.
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Gambar 1. Rancangan reaktor destilasi dan kondensor yang belum disempurnakan
Keterangan:
Kapasitas Reaktor
: 100 liter
Diameter Tabung
: 450 mm
Tinggi tabung
: 650 mm
Bahan dinding tabung
: Stainless steel 304 tebal 1,5 mm
Bahan tabung bagian bawah : Stainless steel 304 tebal 3 mm
Pemanas
: Gas LPG/Kayu bakar
Kelengkapan
: Tungku kayu bakar, thermometer manual,
dan kran pembuangan nira sisa destilasi.
8. Pendingin/kondensor
Diameter
: 4 inch
Tinggi
: 1270 mm
Bahan
: Stainless steel (SS-304)
Kelengkapan
: Box panel, kontaktor, pompa sirkulasi air
pendingin sistem rendam.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Gambar 2. Rancangan reaktor destilasi dengan 2 kondensor yang
disempurnakan

3) Bagian kondensor yang disempurnakan.
Bagian kondensor yang disempurnakan terdiri dari :
-

Penambahan pada pipa saluran air pendingin dengan pipa SS-304 ukuran ½ inc
pada kondensor 1 dan kondensor 2

-

Pemasangan klem sambungan dari bahan SS-304, pada kondensor 1 dan 2.

-

Pemasangan 4 kran air pendingin SS-304, pada kondensor 1 dan 2
259

-

Penggantian termometer manual dengan termokopel pada kondensor 1

-

penambahan alat selenoid (Contact Relay) dan penggantian termometer manual
dengan termokopel untuk laju alir air pada kondensor 1.

-

Penyempurnaan kondensor 2, pada spiral untuk laju alir uap bioetanol.

-

Penggantian pompa sirkulasi sistem rendam dengan pompa air untuk laju alir
air pendingin di kondensor 1 dan kondensor 2

-

Penambahan Box panel untuk laju alir air pendingin di kondensor 1 dan
kondensor 2 secara semi otomatis

-

Turn (Bak sirkulasi) air pendingin

Gambar 3. Reaktor P3HH-3 Kap. 100 (sebelum disempurnakan)

Gambar 4. Reaktor P3HH-3 Kap. 100 liter (sesudah disempurnakan)
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Tabel 1. Perbedaan reaktor destilasi sebelum dan sesudah penyempurnaan
No.
1

2

3

4

Reaktor Destilasi
Sebelum
Sesudah
Laju alir air di pendingin masih diatur
Laju alir air di pendingin sudah dipasang
secara manual, sehingga memungkinkan
klep otomatis (selenoid) sehingga laju alir
menghasilkan bioetanol dengan kadar
air beroperasi secara otomatis
rendah
Saluran air pada pendingin masih
Saluran air pada pendingin diganti dengan
menggunakan selang karet yang tidak
pipa stainless (SS-304) yang tahan panas
tahan panas, sehingga selang meleleh
sehingga tidak menganggu proses destilasi
pada saat proses destilasi
Kadar bioetanol yang dihasilkan berkisar
Kadar bioetanol yang dihasilkan berkisar
antara 30-75%, sehingga masih
antara 70-94%, sehingga tidak perlu
memerlukan destilasi ulang untuk
destilasi ulang jika akan digunakan sebagai
menaikkan kadarnya jika akan digunakan bahan bakar kompor
sebagai bahan bakar kompor
Hanya menggunakan 1 box panel sebagai Sudah menggunakan 2 box panel. 1 box
pengatur panas. Suhu destilasi kurang
panel pengatur panas dan 1 box panel untuk
stabil
mengatur laju alir pada pendingin, sehingga
suhu destilasi lebih stabil

B. Uji Coba Reaktor P3HH-3
Pasteurisasi ditujukan untuk membunuh organisme lain yang dapat
merugikan seperti bakteri, virus, protozoa dan sebagainya. Nira aren kemudian
didinginkan kembali pada suhu ruang untuk dilakukan proses fermentasi dengan
menggunakan reaktor II. Nira aren segar memiliki pH yang cukup asam yaitu 5.
Nira aren ditambahkan Saccharomyces cerevisiae dalam bentuk ragi komersial
(Fermipan) yang diperuntukkan sebagai starter pengolahan roti karena fermentasi
dilakukan dalam skala usaha kecil. Ragi ditambahkan sebanyak 2%, urea sebanyak
1% dan pupuk NPK sebanyak 0,5%. Saccharomyces cerevisiae digunakan karena
produksinya tinggi, toleran terhadap kadar alkohol dan gula yang tinggi dan aktif
melakukan fermentasi pada suhu 24 – 33°C. Kisaran pertumbuhan S. cerevisiae
adalah pada pH 3,5 – 6,5 dengan nilai pH optimum 4,5 (Azizah et al. 2012). Proses
fermentasi dilakukan selama 3 hari dan 4 hari.
Fermentasi dipengaruhi oleh substrat, suhu, pH, oksigen dan mikroba yang
digunakan. Substrat atau bahan baku perlu mengandung nutrien yang mendukung
kerja mikroba, oleh sebab itu bahan baku diberi tambahan urea dan pupuk NPK.
Bahan baku nira aren sendiri mengandung sumber karbon yang tinggi, sementara
urea dan pupuk NPK berfungsi sebagai sumber nitrogen. Fermentasi dilakukan
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pada suhu ruang sesuai dengan suhu optimum pertumbuhan S. cerevisiae yaitu 2035°C (Azizah et al. 2012). Nira aren yang telah difermentasi kemudian didestilasi
untuk memisahkan etanol dan air.
Produksi bioetanol dari bahan baku nira aren segar sebanyak 2 kali ulangan
dengan volume masing-masing 50 liter dengan waktu fermentasi berbeda yaitu tiga
dan empat hari. Hasil produksi bioetanol dapat dilihat pada Tabel 2 Total
rendemen seluruh produksi bioetanol yaitu 15,43% dengan kadar rata-rata 82,5%.
Kadar alkohol pada proses destilasi diuji menggunakan alat alkoholmeter
berupa hidrometer yang langsung dicelupkan ke dalam gelas ukur berisi bioetanol
aren. Kadar alkohol bioetanol hasil produksi diukur setiap kali proses destilasi
menghasilkan 1 liter bioetanol hingga tidak ada lagi alkohol yang terdestilasi. Uji
sifat fisik bioetanol dilakukan terhadap 5 hasil produksi bioetanol, yaitu dengan
kadar alkohol 92%, 89%, 86%, 82% dan 75%.
Tabel 2. Hasil produksi bioetanol aren
No.

Waktu
fermentasi

1.
2.

A
B
Total
Keterangan:

Volume
destilasi
(mL)
50.000
50.000
100.000

Volume
produksi
(mL)
7.740
7.695
15.435

Kadar
bioetanol
(%)

Rendemen
(%)

82,5

15,43

A : Nira aren fermentasi 3 hari
B : Nira aren fermentasi 4 hari
Hasil produksi bioetanol dari bahan baku nira aren diuji mutu bioetanol.
Beberapa aspek yang diujikan terhadap bioetanol hasil produksi yaitu kadar alkohol,
densitas, keasaman sebagai asam asetat, test permanganat, kadar minyak fusel,
aldehida, residu evaporatif, pH dan tampakan. Hasil uji tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.
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Tabel 3. Pengujian mutu bioetanol aren
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parameter
Kadar etanol pada 15oC
(v/v)
Densitas pada 15oC
Keasaman sebagai asam
asetat, (ppm)
Test permanganat,
(menit-detik)
Kadar minyak fusel,
(ppm)
Aldehida, (ppm)
Residu evaporatif,
(ppm)
pH
Tampakan

Hasil Uji Mutu Bioetanol Aren Kadar75%
82%
86%
89%
92%
75
80
85
90
95

Metoda

0,821
29

0,818
30

0,816
28,5

0,814
30

0,811
30

JAMS
JAMS

1’11”

1’09”

1’08”

1’05”

1’01”

JAMS

29

28

28

29

25

JAMS

48
236

49
225

50
236

52
234

55
229

JAMS
JAMS

10
Jernih

8
Jernih

6
Jernih

6
Jernih

5
Jernih

pH meter
visual

GC

Kadar bioetanol dari 5 sampel yang dipilih yaitu 92%, 89%, 86%, 82%
dan 75% dengan densitas berturut-turut yaitu 0,811 gram/ml, 0,814 gram/ ml, 0,816
gram/ml, 0,818 gram/ml, dan 0,821 gram/ml. Hasil densitas terukur dari semua
sampel lebih tinggi daripada densitas etanol menurut Chang (2010) yaitu 0,7983
g/ml. Semakin rendah kadar alkohol, densitasnya semakin tinggi. Hal ini dapat
disebabkan oleh masih adanya kandungan lain dalam etanol sehingga densitasnya
lebih tinggi, contohnya air yang memiliki densitas 1 gram/ml. Densitas bahan bakar
berpengaruh terhadap laju konsumsi bahan bakar. Semakin tinggi densitasnya maka
konsumsi bahan bakar akan semakin tinggi atau boros karena densitas yang tinggi
menghasilkan kalor yang kecil (Wijaya et al. 2012).

C. Uji Coba Bioetanol Aren pada Kompor
Uji penggunaan bioetanol dilakukan dengan metode water boiling test yang
disederhanakan. Uji ini dilakukan terhadap sampel bioetanol dengan kadar alcohol
82,5% karena umumnya bioetanol yang digunakan sebagai bahan bakar kompor
adalah etanol dengan kadar alkohol yang tidak terlalu tinggi. Kadar alkohol yang
terlalu tinggi menyebabkan alkohol lebih cepat habis sehingga boros akibat sifat
etanol yang mudah menguap (Piarah et al. 2011). Kompor yang digunakan yaitu
kompor bioetanol “KOMBINOL”. Kompor “KOMBINOL” bekerja dengan

263

mengalirkan etanol cair langsung dari wadah botol melalui selang infus menuju
kompor, yang kemudian dinyalakan menggunakan korek api. Nyala api diatur
dengan mengatur selang infus yang mengalirkan bahan bakar menuju kompor.

Gambar 5. Kompor Bioetanol”KOMBINOL”
Uji penggunaan bioetanol pada kompor “KOMBINOL” dengan mengamati
waktu dan volume bahan bakar yang dibutuhkan untuk mendidihkan 1 L air pada
kondisi besar nyala api yang sama. Uji dilakukan terhadap sampel bioetanol hasil
produksi dengan kadar alkohol 82,5% dengan tiga kali ulangan dengan nyala api
yang hampir sama. Hasil menunjukkan bahwa ulangan ke-1 membutuhkan waktu
didih air yang paling lama karena kompor dinyalakan saat masih dalam keadaan
dingin. Sementara itu, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan air
yaitu 14 menit 1 detik sedangkan rata-rata volume bahan bakar yang dibutuhkan
yaitu 0,038 L.
Penelitian Utomo (2011) menyebutkan bahwa etanol 85% membutuhkan
waktu 25 menit 40 detik dan volume bahan bakar 0,050 L untuk mendidihkan 1 L
air. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa bioetanol 82,5% hasil produksi
membutuhkan waktu dan volume bahan bakar yang lebih sedikit dibandingkan
dengan etanol 85% dari penelitian Utomo (2011). Penelitian lain yang dilakukan
oleh Agustina et al. (2015) terhadap bioetanol dari limbah padat alang-alang.
Menyebutkan bahwa bioetanol 70% membutuhkan waktu 27 menit dan
etanol 90% membutuhkan waktu 21 menit untuk mendidihkan air. Hal ini
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menunjukkan bahwa bioetanol hasil produksi kadar 82,5% masih lebih efektif
karena membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mendidihkan air. Perbedaan hasil
ini dapat disebabkan oleh kondisi kompor yang berbeda, laju tetes bahan bakar,
maupun faktor-faktor lain seperti gangguan angin.
Uji penggunaan kompor bioetanol sulit untuk dibandingkan dengan
literatur karena kadar etanol yang diuji berbeda sehingga sulit untuk mendapatkan
perbandingan yang akurat. Uji juga hanya dilakukan terhadap satu jenis sampel
bioetanol hasil produksi sehingga tidak diketahui kadar bioetanol yang paling baik
sebagai bahan bakar. Uji penggunaan bioetanol pada kompor menunjukkan bahwa
bioetanol hasil produksi nira aren dengan kadar 82,5% sebagai bahan bakar kompor
dapat mencapai suhu titik didih air dengan cepat yaitu 14 menit 1 detik dengan
volume 0,038 L.
Selain menguji pada kompor KOMBINOL, bioetanol aren juga diujicoba
pada kompor LEMIGAS. Kompor “LEMIGAS” tidak memiliki wadah bahan
bakar yang terpisah dari kompor, melainkan bahan bakar langsung dituangkan ke
bagian dalam kompor. Uap etanol dari bagian bawah kompor akan menguap ke
permukaan kompor. Uap tersebut dinyalakan menggunakan korek api. Uji
penggunaan bioetanol pada kompor “LEMIGAS” memiliki parameter berbeda
dengan kompor “KOMBINOL” karena desain kompor yang berbeda sehingga
tidak memungkinkan untuk mengukur jumlah volume bahan bakar yang
dihabiskan setiap kali air mendidih, oleh sebab itu uji yang dilakukan yaitu
mengukur total volume yang digunakan untuk menyalakan kompor selama 30 dan
60 menit. Rata-rata volume bahan bakar yang dibutuhkan untuk menyalakan
kompor selama 30 menit yaitu 0,131 L sedangkan untuk menyalakan kompor
selama 60 menit yaitu 0,224 L.
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Gambar 6. Kompor Bioetanol “LEMIGAS”
Berdasarkan penelitian Agustina et al. (2015) terhadap bioetanol dari
limbah padat alang-alang, sebanyak 0,2 L bioetanol 70% dapat menyalakan api
selama 187 menit sedangkan 0,2 L bioetanol 90% mampu menyalakan api selama
269,5 menit. Hal ini menunjukkan bahwa bioetanol hasil produksi belum cukup
baik untuk mempertahankan nyala api sehingga membutuhkan volume bahan bakar
yang lebih banyak dibandingkan dengan hasil penelitian Agustina (2015).
Uji penggunaan kompor bioetanol sulit untuk dibandingkan dengan literatur
karena kadar etanol yang diuji maupun parameternya berbeda, serta kompor yang
digunakan berbeda sehingga sulit untuk mendapatkan perbandingan yang akurat.
Penelitian yang dilakukan menggunakan parameter waktu 30 dan 60 menit
sedangkan penelitian Agustina et al. (2015) menggunakan parameter volume bahan
bakar yang digunakan yaitu 0,2 L sehingga sulit untuk dibandingkan. Uji juga
hanya dilakukan terhadap satu jenis sampel bioetanol hasil produksi sehingga tidak
diketahui kadar bioetanol yang paling baik sebagai bahan bakar. Uji penggunaan
bioetanol pada kompor menunjukkan bahwa bioetanol hasil produksi nira aren
dengan kadar 82,5% sebagai bahan bakar kompor menghabiskan rata-rata 0,131 L
bioetanol untuk menyalakan kompor selama 30 menit dan 0,224 L untuk
menyalakan kompor selama 60 menit.

D. Pengolahan Pupuk Organik Cair dari Limbah Bioetanol Aren
Pembuatan pupuk organik cair dari limbah bioetanol dilakukan dengan
menggunakan metode fermentasi menggunakan EM 4. Limbah bioetanol yang
digunakan berasal dari limbah nira aren. Fermentasi dilakukan selama 9 hari dan
dilakukan pemeriksaan sifat fisik dan kimia setiap hari. Sifat kimia pupuk yang
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diukur adalah kadar gula pupuk hasil fermentasi, sedangkan sifat fisik yang diukur
adalah pH, warna, bau dan tampakan pupuk. Fermentasi dilakukan pada suhu
ruang dengan menggunakan ember sampai hari ke-3 kemudian dipindahkan ke
jeriken fermntasi. Pupuk cair ditambahkan ekstrak daun lamtoro sebagai sumber
nitrogen bagi pupuk. Sampel hari ke-0 digunakan sebagai sampel kontrol.

Gambar 7. Penambahan lamtoro dan EM4
Tabel 4 menunjukkan pupuk pada hari ke-0 menunjukkan pH 5, kadar gula
6 oBaume, sedikit berbau, sampel berwana hijau kecoklatan dan permukaan pupuk
bersih tanpa jamur. Fermentasi hari ke-1 menunjukkan pH 5, kadar gula 4
oBaume, sedikit berbau, sampel berwana hijau kecoklatan dan permukaan pupuk
bersih tanpa jamur. Fermentasi hari ke-1 hanya menunjukkan perubahan nilai pH.
Fermentasi hari ke-2 menunjukkan pH 5, kadar gula 4 oBaume, berbau, sampel
berwana hijau kecoklatan dan permukaan terdapat lapisan putih seperti jamur.
Fermentasi hari ke-3 menunjukkan pH 6, kadar gula 4 oBaume, berbau, sampel
berwana coklat dan permukaan terdapat lapisan putih seperti jamur yang jumlahnya
lebih banyak dari hari ke-2. Fermentasi hari ke-4 dan ke-5 tidak dilakukan
pengukuran dikarenakan hari libur. Fermentasi hari ke-6 menunjukkan pH 6, kadar
gula 4 oBaume, sangat berbau, sampel berwana coklat dan permukaan terdapat
lapisan putih seperti jamur. Fermentasi hari ke-7 menunjukkan pH 5, kadar
gula 4 oBaume, berbau menyengat, sampel berwana coklat dan permukaan terdapat
lapisan putih seperti jamur. Fermentasi hari ke-8 menunjukkan pH 5, kadar
gula 4 oBaume, berbau menyengat, sampel berwana coklat dan permukaan terdapat
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lapisan putih seperti jamur. Fermentasi hari ke-9 menunjukkan pH 5, kadar
gula 4 oBaume, berbau menyengat, sampel berwana coklat dan permukaan terdapat
lapisan putih seperti jamur.
Tabel 4. Pengaruh waktu fermentasi terhadap sifat fisik dan kimia pupuk organik
cair
Hari ke0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kadar gula (0Baume)
6
5
4
5
4
5
6
4

6
6
6

4
4
4
4

Bau
+
+
++
+++

+++++
+++++
+++++
+++++

Warna
Hijau
kecoklatan
Hijau
kecoklatan
Hijau
kecoklatan
Hijau
kecoklatan

Tampakan
Permukaan
bersih
Permukaan
bersih
Lapisan putih

Coklat
Coklat
Coklat
Coklat pekat

Lapisan putih
Lapisan putih
Lapisan putih
Lapisan putih

Lapisan putih

6

Keterangan:
+
++
+++
+++++

: Sedikit berbau
: Berbau
: Sangat berbau
: Berbau menyegat

Perubahan sifat fisik dan kimia pupuk mulai ditunjukkan pada hari ke-3
dimana terjadi kenaikan pH menjadi 6 atau mendekati netral, warna pupuk
berubah menjadi coklat, lapisan putih yang sangat tebal dan sangat berbau.
Fermentasi hari ke-7 sampai hari ke-9 tidak menunjukkan perubahan yang
signifikan.
Pengaruh Waktu Fermentasi Terhadap Kualitas Pupuk Organik Cair
Analisis kualitas atau mutu pupuk orgsnik cair yang dilakukan mencakup
pengukuran kadar C-Organik, C/N ratio, dan kadar N-total, kadar P-total dan
kadar K-total pupuk. Analisis mutu dilakukan dengan sampel hari ke-0, 3, 6 dan
9. Analisis ini bertujuan untuk mmengetahui waktu fermentasi yang tepat dalam
pembuatan pupuk organik cair. Waktu fermentasi terbaik menunjukkan kadar Corganik dan NPK pupuk yang paling tinggi.
Kadar C-Organik pupuk cair berasarkan gambar 8 menunjukkan
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penurunan kadar dari hari ke-3 sampai hari ke-9. Kadar C-Organik pupuk cair
berturut-turut adalah 3,06 %, 3,06%, 2,89 % dan 2,37%. Kadar tertinggi C- Organik
terdapat pada control (hari ke-0) sebesar 3.06% dan kadar terendah terdapat pada
fermentasi hari ke-9 sebesar 2.37%. Perubahan kadar C-Organik pada pupuk
organik cair mulai terjadi dari hari ke-3 sampai hari ke 9. Analisis kadar C-Organik
pupuk menunjukkan bahwa fermentasi akan menyebabkan terjadinya penurunan
kadar C-Organik. Penurunan kadar C-Organik selama fermentasi 9 hari sebesar
0.69%.

Hari
Gambar 8. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar C-Organik pupuk organik
cair
Analisis kadar nitrogen (N-Total) pupuk cair menujukkan perubahan yang
tidak konstan. Berdasarkan kurva pada gambar 5 menunjukkan bahwa fermentasi
menyebabkan penurunan kadar N pupuk. Kadar N-total pupuk cair berturut-turut
sebesar 1,16%, 1,13%, 1,085 dan 1,13%. Kontrol memiliki kadar tertinggi yaitu
1,16 % dan kadar terendah pada fermentasi hari ke-6 yaitu 1,08 %. Penurunan kadar
N-total dari fermentasi hari ke-0 sampai hari ke-6 adalah sebesar 0.08%. Fermentasi
hari ke-6 menuju hari ke-9 menunjukkan kadar N kembali mengalami kenaikan
sebesar 0,05%.
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Hari
Gambar 9. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar nitrogen pupuk organik cair

4. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1) Reaktor destilasi yang disempurnakan dapat mempermudah produksi
bioetanol aren karena bekerja secara semi-otomatis. Ujicoba reaktor
menghasilkan rendemen bioetanol aren sebesar 15,43% dengan kadar etanol
sebesar 82,5%.
2) Bioetanol aren murni sebanyak 0,038 liter selama 14,1 menit dapat
mendidihkan air 1 liter.
3) Pupuk organik cair dari limbah bioetanol aren belum memenuhi standar
karena unsur C organiknya dibawah persyaratan SNI-2004, walaupun unsur
N,P, K nya telah memenuhi SNI-2004.
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A. Saran
1) Reaktor P3HH-3 yang disempurnakan memerlukan pengujian dengan
beberapa variasi kondisi bahan baku nira aren untuk mengetahui kinerja
reaktor.
2) Perlu penambahan metode dan pengujian dalam mengolah limbah cair
bioetanol lain agar pupuk organik cair yang dihasilkan dapat memenuhi
SNI.
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ABSTRAK

Arang terpadu merupakan teknologi yang dalam proses pembuatan dan aplikasi dilakukan
secara terpadu, merupakan teknologi terapan yang ramah lingkungan karena
menggunakan bahan baku limbah, menghasilkan arang, arang kompos dan asap cair.
Produk arang terpadu sangat tepat digunakan untuk perbaikan kondisi lahan yang rusak,
lahan bekas tambang dan miskin hara. Demikian juga untuk budidaya tanaman, dapat
meningkatkan produktivitas tanaman, sehingga perlu disosialisasikan secara luas karena
teknologi yang menghasilkan arang kompos dan asap cair ini dapat menggantikan
keberadaan pupuk kimia secara total. Kegiatan alih teknologi IPTEK Arang Terpadu
tahun 2018 merupakan bentuk realisasi tahun ke tiga Nota Kesepahaman antara Badan
Litbang dan Inovasi Kementerian LHK dengan Bupati Karo dan Perjanjian Kerjasama
antara P3HH dengan Pemerintah Kabupaten Karo yang ditanda tangani pada bulan
Desember 2015. Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau merupakan bentuk realisasi
kegiatan pengembangan IPTEK di masyarakat dan sebagai tindak lanjut dari permohonan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan sesuai surat Nomor 660/DLH-UM/304
tanggal 9 Oktober 2018. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi arang terpadu
sekaligus pelatihan dan demo pengolahan arang terpadu. Penyerahan bantuan alat
pengolahan arang terpadu kepada perwakilan kelompok dan testimoni tentang manfaat
produk arang terpadu oleh perwakilan kelompok tani yang telah menerima sumbangan
alat. Kegiatan ini bertujuan 1) mengadakan pilot Iptek arang terpadu dalam rangka
sosialisasi, alih Iptek sekaligus menyerahkan bantuan alat. 2) Demplot aplikasi produk
arang terpadu di Kabupaten Cianjur pada tanaman padi dan Kopi; 3) Evaluasi
perkembangan iptek arang terpadu di beberapa lokasi. Salah satu luaran yang ingin
dicapai adalah selain terselenggaranya kegiatan alih Iptek arang terpadu, juga demplot
aplikasi produk arang terpadu di Kabupaten Cianjur pada tanaman padi dan kopi, yang
diharapkan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat sekitar. Hasil demplot padi yang
diperoleh total gabah mencapai 800 kg (8 kuintal)/2000 M2, (setara 4 ton/ha), sedangkan
plot pembanding tanpa aplikasi arkoba dan asap cair menghasilkan gabah 3 kuintal/1000
M2 (setara 3 ton/ha). Hasil analisis pengamatan demplot kopi selama 4 bulan, rata-rata
pertambahan tinggi kopi mencapai 8,8 cm dengan pertambahan diameter batang tanaman
kopi 0,2cm, sedangkan kopi yang ditanam sebagai blanko/kontrol (tanpa arkoba+asap
cair), rata-rata pertambahan tinggi 4 cm dengan rata-rata pertambahan diameter batang
0,0cm. Hasil evaluasi kelompok masyarakat di Kabupaten Karo yang telah berhasil
mengembangkan asap cair, bahwa asap cair digunakan hampir disemua lini kehidupan
masyarakat, pemanfaatannya selain untuk tanaman, peternakan juga untuk kesehatan
manusia. Untuk tanaman penggunaan asap cair 1-2% dapat meningkatkan produksi
tanaman, 3-4% dapat mengusir serta mengendalikan hama/penyakit tanaman. Hasil
aplikasi pada demplot padi di Desa Sukaresmi, kabupaten Cianjur dapat meningkatkan
produksi buah, meningkatkan pertumbuhan tanaman kopi, sayuran dan buah.
Kata kunci : arang terpadu, arkoba, asap cair, sosialisasi, demplot
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1. LATAR BELAKANG
Arang terpadu adalah teknologi yang dalam proses dan aplikasinya
dilakukan secara terpadu. Merupakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan
yang dapat diterapkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai jenis
limbah biomassa sebagai bahan baku (Gusmailina, dkk, 2017). Dari teknologi arang
terpadu akan dihasilkan arang, arang kompos bioaktif (arkoba) dan asap cair, yang
jika digunakan secara bersamaan dan kontinyu dapat menggantikan pupuk dan
pestisida kimia, sehingga penerapan produk arang terpadu (arang kompos dan asap
cair) dapat mendukung sistem budidaya organik.

2. TUJUAN DAN SASARAN
Mengadakan pilot Iptek arang terpadu dalam rangka sosialisasi, alih Iptek
dan aplikasi teknologi arang terpadu, di Desa Buluhnaman, Kabupaten Karo
(Sumut), & Desa Kembang Damai Kab. Rokan Hulu (Riau); 2). Melanjutkan
pengembangan demplot aplikasi produk arang terpadu di Desa Sukaresmi dan
Karyamukti, Kabupaten Cianjur; 3).

Mengevaluasi perkembangan iptek arang

terpadu di lokasi yang pernah dilakukan, untuk mengetahui sampai sejauh mana
kegiatan ini dimanfaatkan dan diaplikasikan. 4). Penjajakan ulang pengembangan
produk arang terpadu menjadi Bio Nano Fertilizer (BNF) di Unibraw Malang,
sebagai lanjutan dari kegiatan tahun 2015. Kegiatan hanya ikut menggunakan alat
pembuatan nano cairan berbahan baku asap cair.

3. METODE PENGEMBANGAN
Kegiatan ini mencakup diseminasi dan alih Iptek meliputi: pembuatan
arang, arang kompos dan asap cair. Selanjutnya arang, arang kompos dan asap cair
diaplikasikan pada tanaman pertanian/pangan/perkebunan/ kehutanan. Kegiatan
alih Iptek Teknologi Arang Terpadu (TAT) ini diawali dengan pengenalan Iptek
Arang terpadu secara teori meliputi sifat, manfaat, cara produksinya serta kegunaan
dari masing-masing produk arang terpadu. Kemudian pengenalan alat tungku
produksi arang dan asap cair. Semua bahan yang akan diuji cobakan dalam praktek.
Melanjutkan demplot padi di Sukaresmi dengan mengaplikasikan arkoba sebelum
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tanam sebanyak 4 ton/ha, kemudian diikuti dengan penyemprotan asap cair setiap
minggu. Demikian juga pada demplot kopi di Desa Sukaresmi, arkoba
diaplikasikan pada saat tanam sebanyak sekitar 400-500 gr (1 gayung), kemudian
diikuti dengan penyemprotan asap cair setiap minggu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan alih Iptek Arang Terpadu dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat
Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, kemudian dilanjutkan

dengan

penyampaian testimoni tentang manfaat arang, arang kompos bioaktif dan asap cair
dari perwakilan kelompok tani yang telah menerima alih teknologi dan bantuan alat
pengolahan arang terpadu yaitu dari Dusun Simpang Selakar Desa Munte, Desa
Sugihen dan Desa Singa. Kemudian diikuti penyampaian materi arang terpadu dan
pelatihan dan demo tentang pengolahan arang terpadu. Pada acara Iptek juga
dilakukan penyerahan bantuan satu unit alat pengolahan arang terpadu dari Kepala
P3HH kepada ketua badan Kesejahteraan Masjid Afuwwun-Karim Desa Buluh
Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo dan perwakilan kelompok masyarakat
desa Kembang Damai Kabupaten Rohul. Kegiatan alih teknologi arang terpadu ini
memperoleh sambutan yang sangat baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten
setempat dan masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan.
Demplot padi berada di Pesantren Kumala Lestari, Desa Sukaresmi,
Kabupaten Cianjur. Aplikasi arkoba dan asap cair pada demplot seluas 4000 m2,
sedang sebagai pembanding (tanpa aplikasi arkoba dan asap cair) seluas 1000 m2.
Padi varietas Pak Tiwi-1 ditanam dengan pola Tabela (Tanam benih langsung),
yang ditanam 3-5 benih per lobang. Arkoba diberikan seminggu sebelum tanam
sebanyak setara dengan 4 ton/ha. sementara asap cair disemprot pada tanaman padi
setiap 10 hari. Pertumbuhan padi rata-rata mencapai 26-30 per rumpun dengan total
gabah mencapai 800 kg (8 kuintal)/2000 M2, (setara 4 ton/ha), sedangkan plot
pembanding tanpa aplikasi arkoba dan asap cair menghasilkan gabah 3 kuintal/1000
M2 (setara 3 ton/ha). analisis global hasil gabah yang diperoleh sebanyak 800 kg
atau setara dengan 4 ton/ha, jika dijual dengan harga Rp 15.500 (harga tahun 2016),
maka akan diperoleh Rp 12.398.450, atau setara dengan Rp 62.000.000/ha. Jika
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dibanding dengan pembanding (blanko) tanpa aplikasi arkoba dan asap cair hasil yang
diperoleh Rp 3.150.000, dengan harga jual Rp. 10.000,- atau setara dengan Rp
31.000.000/ha. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh dengan bercocok tanam
dengan produk arang terpadu mencapai Rp 31.000.000/ha.

Rata-rata pertambahan tinggi tanaman kopi aplikasi arkoba dan asap cair
selama 4 bulan pengamatan yaitu 8,8 cm dengan pertambahan diameter batang
tanaman kopi 0,2cm, sedangkan kopi yang ditanam sebagai blanko/kontrol, ratarata pertambahan tinggi 4 cm dengan rata-rata pertambahan diameter batang 0,0cm.
Secara keseluruhan pertumbuhan tanaman kopi, baik yang kontrol/blanko maupun
yang aplikasi dengan arkoba+ asap cair agak lambat, bahkan ada yang mati. Hal ini
disebabkan karena 1 bulan setelah penanaman terjadi musim kering yang panjang
selama 4,5 bulan, sementara tanaman ditanam ditempat terbuka (tidak ada
naungan/pelindung), sehingga tanaman mengalami kekeringan total.
setelah awal November hujan mulai turun,

Namun

tanaman kembali normal

pertumbuhannya.
Hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan alih teknologi Arang terpadu di
Kabupaten Karo yang dimulai tahun 2016 dan 2017, dengan memberi bantuan alat
produksi arang terpadu yaitu di Desa Siosar, Desa Sugihen, Desa Munte dan Desa
Singa, terdapat dua unit bantuan alat tahun 2016 yaitu di Desa Siosar yang belum
dimanfaatkan oleh masyarakat, dan ini perlu dicari langkah untuk pemindahan
bantuan alat tersebut kepada kelompok masyarakat yang berminat untuk
memanfaatkannya antara lain kepada masyarakat. Sebaliknya untuk Desa Sugihen,
Desa Munte dan Desa Singa, bantuan alat telah dimanfaatkan secara optimal oleh
kelompok dan telah menghasilkan produk asap cair.

Evaluasi kegiatan alih

teknologi Arang terpadu di Kabupaten Cianjur yang dimulai tahun 2016 dan 2017,
yaitu di Desa Ciranjang dan Desa Karyamukti, sangat tergantung kepada
kebutuhan, sehingga

masih perlu pembinaan lebih lanjut baik oleh pemda

setempat maupun dari pihak litbang.
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5. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Kegiatan alih teknologi IPTEK Arang Terpadu tahun 2018 telah dilakukan
di Desa Buluh Naman Kabupaten Karo (Sumatera Utara) dan Desa Kembang
Damai Kabupaten Rokan Hulu (Riau). Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi
tahun ke tiga Nota Kesepahaman antara Badan Litbang dan Inovasi Kementerian
LHK dengan Bupati Karo dan Perjanjian Kerjasama antara P3HH dengan
Pemerintah Kabupaten Karo yang ditanda tangani pada bulan Desember 2015.
Sedangkan kegiatan alih teknologi IPTEK Arang Terpadu di Kabupaten Rokan
Hulu Provinsi Riau merupakan bentuk realisasi kegiatan pengembangan IPTEK di
masyarakat dan sebagai tindak lanjut dari permohonan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup sesuai surat Nomor 660/DLH-UM/304 tanggal 9 Oktober 2018 perihal
permohonan bantuan alat pengolahan arang terpadu. Kegiatan berlangsung di Desa
Kembang Damai, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Kegiatan selain
penyampaian materi tentang arang terpadu juga testimoni dari penyuluh dan
anggota kelompok yang telah berhasil membuat arang dan asap cair. Selain itu
dilakukan juga praktek cara membuat arang dan menghasilkan asap cair serta
praktek membuat arkoba.
Rata-rata pertumbuhan tanaman padi di demplot desa Sukaresmi, jumlah
batang per rumpun mencapai 30-35 batang untuk perlakuan arkoba+asap cair,
sedangkan yang menggunakan pupuk kimia 26-29 batang per rumpun. secara
umum menunjukkan bahwa terdapat kelebihan menggunakan Arkoba dan Asap cair
dibanding pupuk dan pestisida kimia adalah : Jumlah Malai panjang dan lebat,
Anakan lebih banyak serta struktur tanah lebih gembur, tahan terhadap penggerek
batang dan tidak mudah roboh. Produksi padi demplot padi Sukaresmi sedikit lebih
tinggi dibanding demplot Ciranjang tahun 2017. Hasil panen demplot Sukaresmi
diperoleh 799,5 kg/2000 m2 setara dengan 4 ton/ha dengan menggunakan arkoba +
asap cair, sedangkan blanko sebagai pembanding tanpa arkoba+ asap cair yaitu
menggunakan kimia 315kg/1000 m2 atau setara dengan 3,1 ton/ha.
Pertumbuhan tanaman kopi pada demplot di desa Karyamukti, Kabupaten
Cianjur menunjukkan rata-rata pertambahan tinggi tanaman yang ditanam
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menggunakan arkoba dan asap cair lebih baik dibanding blanko (tanpa arkoba+asap
cair) yaitu masing-masing 28,76 cm, dan pertambahan diameter batang tanaman =
3,89 mm, sedang blanko (kontrol) rata-rata pertambahan tinggi tanaman = 13,84
cm, dan diameter 1,8 mm.

B. Saran
Kegiatan alih teknologi perlu dilanjutkan pada tahun 2019 di lokasi berbeda,
sesuai dengan kesepakatan kerja dengan Pemda yang membutuhkan, dalam rangka
mensosialisasikan penggunaan produk arang terpadu untuk mendukung budidaya
organis. Monitoring pada demplot padi di desa Sukaresmi dan Ciranjang untuk
mengetahui lanjutan perkembangan optimalisasi penggunaan alat produksi arang
terpadu dalam menunjang budidaya organik, sekaligus menganalisis kualitas beras
yang dihasilkan. Jika terdapat alat yang belum dimanfaatkan perlu diupayakan
untuk dipindahkan ke desa/kelompok yang membutuhkan.
Demplot tanaman kopi dilanjutkan untuk mengetahui pengaruh penggunaan
produk arang terpadu pada budidaya kopi di desa Sukaresmi dan Karyamukti,
Kabupaten Cianjur, untuk mengetahui pengaruh arkoba+asap cair hingga ke
kualitas buah kopi.
Melanjutkan upaya peningkatan kualitas asap cair menjadi asap cair nano
bekerjasama dengan fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang/LIPI, dalam
rangka peningkatan kualitas dan fungsi asap cair.
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