
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kayu jati (Tectona grandis) tetap menjadi bahan baku primadona pembuatan 

berbagai jenis wooden furniture. Selain bercorak dekoratif, produk yang dihasilkan 

terutama yang dibuat menggunakan kayu-kayu dari tegakan tua (>60 tahun) lebih 

diminati karena lebih stabil, kuat, awet, mudah dikerjakan, dan mengandung 

ekstraktif berlilin yang dapat menangkal air sehingga terbebas dari kerutan, retak, 

dan pecah (Wahyudi et al. 2014). Sejak satu dekade terakhir ketersediaan kayu jati 

tua di pasaran semakin terbatas dan kalaupun tersedia harganya mahal. Kondisi ini 

berkontribusi terhadap perkembangan berbagai macam jati cepat tumbuh. Pohon 

jati cepat tumbuh sudah dapat dipanen dalam waktu yang lebih singkat (< 10 tahun) 

dibandingkan jati konvensional (40‒60 tahun). 

Beberapa bibit jati cepat tumbuh yang sudah dikenal antara lain adalah jati 

plus perhutani (JPP), jati unggul nusantara (JUN), jati inti, dan jati emas. Jati plus 

perhutani adalah jati cepat tumbuh yang dikembangkan oleh Perum Perhutani yang 

diperbanyak melalui teknik kultur jaringan. Benih yang dikembangkan berasal dari 

pohon-pohon jati plus pilihan (Basri dan Wahyudi 2013). Menurut Muhran (2013); 

Pudjiono (2014); Wahyudi et al. (2014); Hidayati et al. (2016), JUN merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari JPP terutama penyempurnaan pada sistem 

perakarannya, sedangkan jati inti adalah bibit hasil sub-kultur in vitro yang 

dipaparkan sinar gamma. Jati emas dikembangkan oleh pihak swasta namun tidak 

diketahui pasti asal benih dan juga teknik perbanyakannya. Semua bibit jati yang 

dipercepat pertumbuhannya tersebut saat ini sudah banyak ditanam bahkan kayunya 

pun sudah tersedia di pasar dan sudah digunakan sebagai bahan baku. Sayangnya 

mutu mebel dan furniture yang terbuat dari kayu jati yang demikian lebih rendah 

karena mudah diserang rayap dan bubuk kayu kering, serta sambungan antar 

komponennya tidak stabil. 

Selain keempat bibit jati cepat tumbuh di atas, akhir-akhir ini dikenal juga 

bibit jati cepat tumbuh hasil kerja para peneliti BIOTROP, Bogor yang dikenal 

dengan nama jati klon solomon. Pengamatan di lapangan menunjukkan anakan dan 

pohon jati klon solomon ini tumbuh sangat cepat, batang pohon silindris, bulat, dan 

tegak, jumlah cabang sedikit dan jarang patah. Hasil penelitian menggunakan kayu 

jati klon solomon umur 13 tahun yang berasal dari hutan rakyat di Kecamatan 

Parung, Kabupaten Bogor memperlihatkan porsi bagian teras pada ketinggian 

batang 1,30 m dpl sudah mencapai 74% (Riantin 2018). Tingginya porsi teras 

mengindikasikan kayu relatif awet, meski kepastiannya masih perlu dibuktikan. 

Penelitian juga membuktikan sel-sel penyusun kayu jati tersebut tidak berbeda 

dengan sel penyusun kayu jati pada umumnya. Menurut petani pengelola, tegakan 

jati yang mereka tanam akan ditebang saat pohon berusia 13 tahun. Tidak ada alasan 

khusus penetapan umur tebang selain perintah dari pemilik. 

Karakteristik kayu dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan pohon. 

Pertumbuhan pohon sangat bergantung pada asal dan mutu bibit, perlakuan 

sivikultur, serta kondisi tempat tumbuh. Menurut Zobel dan Buitjenen (1989); 

Bowyer et al. (2003); Prayitno (2005), karakteristik kayu bervariasi antar jenis, 

antar  pohon sejenis,  bahkan  dalam  satu  batang pohon;  sedangkan  kualitas  kayu 

mengindikasikan kesesuaian atau kelayakan kayu untuk suatu tujuan penggunaan 



 

2 

tertentu (Wahyudi 2013). Semakin tinggi kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula 

mutu kayu tersebut. Karakteristik kayu dan evaluasi mutu kayu merupakan langkah 

yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin mutu produk yang dihasilkan. 

Hingga saat ini karakteristik dan evaluasi mutu kayu jati klon solomon hasil 

penanaman sebagai bahan baku wooden furniture masih sangat terbatas. 

1.2 Perumusan Masalah 

Ketersediaan kayu jati tua sangat terbatas, langka, dan mahal. Pihak produsen 

terpaksa memanfaatkan kayu jati cepat tumbuh sebagai bahan baku meski mutu 

produk yang dihasilkan tergolong rendah. Menurut Bowyer et al. (2003), kayu yang 

berasal dari pohon yang dipercepat pertumbuhannya pada umumnya lebih inferior 

dibandingkan kayu dari tegakan alami maupun tegakan tua terutama dari segi 

kekuatan, keawetan alami, dan kestabilan dimensi karena belum terbentuknya kayu 

dewasa. Oleh karena itu beberapa pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah pohon jati klon solomon umur 13 tahun ini sudah membentuk kayu 

dewasa (mature wood)? 

2. Bagaimanakan pengaruh segmentasi (nomor riap tumbuh) dan perbedaan 

lokasi contoh uji dalam batang (teras, peralihan, dan gubal) terhadap 

karakteristik kayu yang diteliti terutama kekuatan, stabilitas dimensi, dan 

keawetan alaminya? 

3. Apakah umur 13 tahun sudah layak tebang sehingga kayu yang dihasilkan 

mampu menjamin mutu wooden furniture yang dihasilkan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengkaji karakteristik kayu jati klon solomon umur 

13 tahun asal Parung, Bogor terutama keberadaan kayu dewasa, kekuatan, stabilitas 

dimensi, dan keawetan alami termasuk mempelajari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya; serta menganalisis kelayakan kayu sebagai bahan baku 

pembuatan wooden furniture. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan informasi tentang kelayakan kayu jati klon  

solomon sebagai bahan baku wooden furniture berdasarkan kajian ilmiah lebar riap 

tumbuh, panjang dan tebal dinding serat, sudut mikrofibril (MFA), kerapatan (ρ) 

dan berat jenis (BJ) kayu, stabilitas dimensi, serta ketahanan kayu terhadap rayap 

kayu kering dan jamur pelapuk; sekaligus mengungkapkan alasan ilmiah layak-

tidaknya umur 13 tahun ditetapkan sebagai umur tebang pohon. 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Pohon jati yang diteliti sudah membentuk kayu dewasa. 

2. Ada pengaruh segmentasi dan/atau perbedaan lokasi contoh uji dalam 

batang terhadap karakteristik kayu. 
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3. Kayu termasuk Kelas Kuat III, tergolong stabil (T/R-rasio < 2.00), dan 

tahan terhadap serangan rayap kayu kering dan jamur pelapuk. 

4. Pohon umur 13 tahun sudah layak tebang. 

II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jati Klon Solomon 

Salah satu jenis jati cepat tumbuh yang sudah banyak ditanam oleh 

masyarakat adalah jati klon solomon atau jati jumbo. Menurut Maskuro (2012), ciri 

khas pohon jati klon solomon adalah tahan penyakit, tumbuh sangat cepat, daun 

tidak terlalu lebar namun tebal dengan arah lurus ke atas, berpasangan, dan 

berwarna hijau kebiruan. Batang pohon tegak lurus, bulat, sedikit percabangan, dan 

jarang patah. Berdasarkan pengamatan pada penampang lintang lognya, jati klon 

solomon umur 13 tahun yang dijadikan sampel penelitian sudah menghasilkan kayu 

teras sebesar 74%. Hal ini mengindikasikan kayu jati klon solomon berpotensi 

memiliki tingkat keawetan alami yang tinggi. 

2.2 Struktur Anatomi 

Menurut Riantin (2018), ciri makroskopis kayu jati klon solomon adalah 

sebagai berikut: terasnya coklat kemerahan (5 YR 5/4) yang mudah dibedakan dari 

bagian gubal yang putih kekuningan (5YR 8/1). Permukaan kayu mengkilap dan 

agak berminyak, bertekstur halus, berserat lurus hingga berpadu, dan bercorak 

dekoratif. Lingkar tumbuhnya jelas. Di bagian peralihan dan gubal sel pembuluh 

(pori-pori) tersusun dalam pola tata lingkar, sedangkan di bagian terasnya terutama 

yang dekat empulur tata baur. Pori-pori bergabung radial dan tangensial 2‒3 sel; 

diameter rata rata 22,36 µm, dengan frekuensi 1‒5 sel per mm2. Bidang 

perforasinya sederhana, susunan noktah antar pembuluh selang seling (alternate), 

sedangkan noktah di bidang silang berhalaman sangat sempit. Parenkim aksial 

berupa parenkim terminal yang terdapat pada batas lingkar tumbuh, berbentuk garis 

atau pita tangensial panjang, dengan 3‒11 sel per untai. Jari-jarinya uni-multiseriate 

(4‒6 seri), heteroseluler (terdiri dari sel baring dan 2 lapis sel bujursangkar), dan 

cenderung bertingkat. Seratnya bersekat, dengan panjang rata-rata 993,35 µm.  

Tidak ditemukan adanya kristal maupun silika. Secara umum struktur anatomi kayu 

jati klon solomon tidak berbeda dengan struktur anatomi kayu jati pada umumnya 

sebagaimana Martawijaya et al. (2005); Ogata et al. (2008). Bagian teras kayu jati 

klon solomon lebih gelap dibandingkan kayu jati cepat tumbuh umur 4 dan 5 tahun 

asal Bogor sebagaimana Wahyudi et al. (2014), dan menyerupai teras kayu jati 

konvensional umur 76 tahun asal Cepu sebagaimana Wahyudi (2000). 

2.3 Sudut Mikrofibril (Microfibril Angle/MFA) 

Menurut Chauhan et. al (2006); Tabet dan Aziz (2010), MFA pada lapisan S2 

dinding sel merupakan salah satu penentu utama sifat mekanis kayu solid. 

Mikrofibril adalah komponen terkecil pada struktur dinding sel dengan diameter 3‒ 

4 nm. Mikrofibril merupakan kumpulan gugus molekul selulosa yang diselimuti 
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oleh hemiselulosa dan lignin. Menurut Rowell (2005), mikrofibril diibaratkan 

sebagai tulangan baja yang memperkuat struktur dinding beton. Sudut mikrofibril 

adalah sudut antara arah mikrofibril dengan arah sumbu longitudinal sel (Tabet dan 

Aziz 2010). Pada bagian yang dekat empulur MFA pada umumnya paling besar dan 

kemudian cenderung terus berkurang ke arah kulit (Tsoumis 1991).  

Sudut mikrofibril berkorelasi negatif dengan panjang serat. Semakin panjang 

seratnya maka semakin kecil MFAnya. Sudut mikrofibril pada kayu daun jarum 

pada umumnya lebih besar (20‒45°) dibanding kayu daun lebar (10‒28°). Menurut 

Stuart dan Evans (1994), perubahan kecil pada MFA akan mempengaruhi sifat-sifat 

kayu secara signifikan; sedangkan menurut Senft et al. (1986); Bernett & 

Jeronimidis (2003), MFA berkontribusi terhadap kekakuan dan penyusutan kayu. 

Semakin besar MFA maka kayu semakin lentur namun penyusutan arah 

longitudinal akan meningkat. 

2.4 Kayu Juvenil dan Kayu Dewasa 

Kayu juvenil adalah massa kayu yang dibentuk pada tahap awal periode 

pertumbuhan, yang artinya berada di sekitar empulur hingga ke riap tumbuh yang 

ke 10‒25 bergantung pada jenis (Haygreen dan Bowyer 1989; Pandit 2002). 

Menurut Tsoumis (1991); Bowyer et al. (2007), kayu juvenil adalah xilem sekunder 

yang dihasilkan oleh kambium yang aktifitasnya masih dipengaruhi oleh jaringan 

meristematis yang ada di ujung batang. Sel-sel penyusun kayu juvenil berbeda 

dibandingkan sel kayu dewasanya. Pada umumnya kayu juvenil berBJ rendah, 

berserat pendek, namun MFA dan susut longitudinalnya besar. Menurut Bowyer et 

al. (2007), serat kayu dewasa pada konifer bisa 3‒4 kali lebih panjang dari serat di 

bagian juvenilnya, sedangkan pada hardwood umumnya 2 kali lebih panjang. 

Secara umum mutu kayu juvenil lebih rendah dibandingkan kayu dewasa, dan kayu 

mudah berubah bentuk dan gampang pecah. Itulah sebabnya kayu juvenil kurang 

cocok untuk tujuan konstruksi. Keberadaan kayu juvenil dan kayu dewasa dalam 

satu lembar kayu gergajian sangat tidak dianjurkan. 

Kayu juvenil tidak hanya terdapat pada pohon cepat tumbuh, meski pada 

pohon yang cepat tumbuh persentasenya lebih besar dibandingkan pohon yang 

lambat tumbuh (Tsoumis 1991). Itulah sebabnya kayu-kayu hasil hutan tanaman 

memiliki kekuatan dan kestabilan dimensi yang lebih rendah.  

Batas antara kayu juvenil dan kayu dewasa dapat dianalisa secara langsung 

dengan mengamati variasi radial panjang serat, tebal dinding serat, panjang sel 

pembuluh (pori-pori kayu), ρ kayu, dan MFA dari empulur ke kulit sebagaimana 

Sanio (Tsoumis 1991; Bowyer et al. 2007), atau menggunakan permodelan statistik 

(Rahayu et al. 2019; Marbun 2020). Pengamatan secara langsung 

mempertimbangkan adanya periode pembentukan kayu peralihan (periode 

peralihan), sedangkan permodelan statistik tidak. Batas antara kayu juvenil dan 

kayu dewasa dianggap akurat apabila variasi radial dari dua parameter yang 

digunakan menunjukkan pola yang sama (Bowyer et al. 2007). 
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2.5 Sifat Fisis 

Sifat fisis merupakan salah satu indikator penting penentu kualitas dan tujuan 

penggunaan kayu. Sifat fisis penting yang harus dipahami sehubungan dengan 

pemanfaatan kayu adalah kadar air (KA), ρ, BJ, dan stabilitas dimensi. Kadar air 

adalah banyaknya air dalam kayu yang dinyatakan dalam persen terhadap berat 

kering tanurnya. Kadar air kayu sangat bervariasi. Dalam kondisi segar (fresh 

cutting) KA kayu bisa lebih dari 100%. Penurunan nilai KA di bawah titik jenuh 

serat mengakibatkan kayu menyusut namun kekuatannya meningkat (Bowyer et al. 

2003; 2007). Kerapatan dan BJ kayu pada umumnya berkorelasi positif dengan sifat 

mekanis kayu (Bowyer et al. 2007). Kerapatan kayu adalah perbandingan antara 

massa atau berat kayu terhadap volumenya pada kondisi KA yang sama, sedangkan 

BJ kayu merupakan perbandingan antara kerapatan kayu dengan kerapatan benda 

standar, yaitu air pada suhu 4°C (Bowyer et al. 2003). Kerapatan dan BJ kayu 

sangat dipengaruhi oleh jenis, umur, porsi kayu akhir, posisi kayu dalam batang, 

KA, tebal dinding serat, dan kadar zat ekstraktif (Tsoumis 1991; Abdurachman dan 

Hadjib 2001). Kerapatan dan BJ kayu akan meningkat dengan meningkatnya umur 

pohon dan cenderung bertambah dari empulur ke arah kulit. 

2.6 Keawetan Alami 

Keawetan alami kayu adalah kemampuan kayu untuk menahan serangan 

berbagai faktor perusak (Eaton dan Hale 1993). Keawetan alami kayu ditentukan 

oleh jenis dan banyaknya zat ekstraktif yang beracun terhadap perusak biologis. 

Jamur dan serangga yang biasa menyerang kayu diantaranya adalah Schizophyllum 

commune Fr. (jamur) dan Cryptotermes cynocephalus Light. (rayap kayu kering). 

Zat ekstraktif bervariasi dan terdiri dari bermacam-macam senyawa kimia. 

Pada kayu jati disebut tectoquinone. Selain keawetan alami, zat ekstraktif 

mempengaruhi bau, rasa, dan warna kayu. Kayu-kayu yang awet secara alami pada 

umumnya berwarna lebih gelap. Itulah sebabnya bagian teras pada umumnya lebih 

awet dibandingkan gubal. Menurut Sjostrom (1993), kandungan dan komposisi zat 

ekstraktif bervariasi antar jenis, bahkan dalam satu batang pohon. Selain zat 

ekstraktif, ketahanan alami kayu dipengaruhi pula oleh kekerasan kayu dan kadar 

lignin termasuk tipe senyawa penyusun lignin (Zabel dan Morrel 1992). 

2.7 Kualitas Kayu 

Kualitas kayu adalah ukuran kesesuaian kayu dengan tujuan penggunaannya 

(Wahyudi 2013). Ukuran tersebut menunjukkan tingkat kelayakan suatu jenis untuk 

produk tertentu. Menurut Armstrong (2005), istilah kualitas kayu harus selalu 

dikaitkan dengan jenis produk yang dibuat karena masing-masing produk menuntut 

persyaratan yang berbeda. Persyaratan teknis kayu sebagai bahan baku mebel dan 

furnitur diantaranya adalah bercorak (dekoratif), stabil, cukup kuat tetapi tidak 

terlalu berat (BJ 0.50‒0.75) agar produk mudah dipindahkan (mobile), Kelas Kuat 

III‒II, tekstur sedang, serat lurus, cukup awet, dan mudah dikerjakan sebagaimana 

SNI 7555.16, 17, dan 18 (BSN 2011); Wahyudi (2013); SNI 7555.1, 2, dan 3 (BSN 

2016). 
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III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan mulai April hingga September 2019 di Laboratorium 

Sifat Dasar Kayu dan Laboratorium Pengawetan Kayu, Divisi Teknologi 

Peningkatan Mutu Kayu, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB; serta 

di Laboratorium Anatomi Tumbuhan, Pusat Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi 

Hasil Hutan, Bogor. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan utama terdiri dari kayu jati klon solomon umur 13 tahun asal Parung, 

Bogor dalam bentuk disk berdiameter setinggi dada 25,10 cm dengan tebal 5 cm  

dan log sepanjang 100 cm dari bagian pangkal sebatang pohon sehat. Disk diekstrak 

pada ketinggian batang 1,30 m di atas permukaan tanah, sedangkan log dari 

ketinggian 10 cm di atas permukaan tanah. Bahan lainnya adalah asam nitrat 

(HNO3) 50%, potassium klorat (KClO3), akuades, alkohol, safranin, gliserin, 

iodine, kertas saring, tissue immersion oil, kapas, jamur pelapuk putih (S. commune 

Fir), rayap kayu kering (C. cynocephalus Light), dan potatoes dextrose agar (PDA). 

Peralatan yang digunakan terdiri dari circular saw, oven, timbangan elektrik,  kipas 

angin, kaliper, desikator, sliding microtome, cutter, gelas obyek, gelas penutup, 

gelas piala, presto, lup merk Micro Capture pro, tabung film, pipet, pinset, kuas, 

mikroskop, tabung reaksi, pipa paralon, autoklaf, cawan petri, dan kamera foto. 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Persiapan contoh uji 

Permukaan disk diamplas hingga batas antara gubal dan terasnya jelas, 

kemudian dijadikan strip selebar 4 cm yang memuat empulurnya dan contoh uji 

lainnya (Gambar 1 dan 2). Strip dikonversi kembali menjadi contoh uji per segmen 

dari empulur ke kulit selebar masing-masing riap tumbuh atau gabungannya untuk 

mengukur lebar riap tumbuh (LRT), panjang dan tebal dinding serat, serta MFA 

dalam rangka mengevaluasi keberadaan kayu dewasa.  

Contoh uji ρ, BJ, dan stabilitas dimensi berukuran 5 cm × 5 cm × 1 cm dibuat 

mewakili teras, peralihan, dan gubal; sedangkan contoh uji keawetan alami kayu 

berukuran 5 cm × 2,5 cm × 1,5 cm hanya mewakili bagian teras. Pengukuran ρ, BJ, 

dan stabilitas dimensi dilakukan dengan 3 kali ulangan; sedangkan keawetan alami 

4 kali ulangan. Sebagai pembanding, dilakukan juga uji keawetan alami kayu jati 

tua tiga ulangan dengan ukuran contoh uji yang sama. 

 

                           

Gambar 1 Pola pemotongan contoh uji dimensi serat, MFA, dan sifat fisis. 

1.  

2.  

1.  

2.  

3.  
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Gambar 2 Pola pemotongan contoh uji keawetan alami. 

3.3.2 Pengukuran dimensi serat 

Panjang serat diukur melalui sediaan maserasi yang dibuat mengikuti metode 

Schluze yang dimodifikasi. Sampel uji setiap segmen dikonversi menjadi seukuran 

batang korek api lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi secara terpisah. Ke dalam 

tabung dimasukkan larutan HNO3 50% hingga sampel terendam dan ditambahkan 

beberapa butir KClO3 lalu dipanaskan dalam waterbath bersuhu 80 °C selama 10‒

15 menit hingga kayu lunak. Tabung selanjutnya dikocok untuk membantu 

kesempurnaan pemisahan serat, lalu isi tabung disaring dan dicuci dengan akuades 

hingga bebas asam. Serat-serat yang telah bebas asam selanjutnya dipindahkan ke 

dalam tabung film yang berisi akuades, ditetesi safranin 1‒2 tetes, lalu didiamkan 

selama 3‒6 jam.  

Tebal dinding serat diukur melalui sediaan mikrotom yang dibuat mengikuti 

metode Sass (1961). Contoh uji per segmen dilunakkan dalam panci presto selama 

5 hari @ 1‒1,5 jam menggunakan air (di hari pertama) dan ditambah dengan 

gliserol (di hari berikutnya) untuk mempercepat pelunakan. Penyayatan dilakukan 

menggunakan sliding microtome dengan target ketebalan 15‒25 µm. Hasil sayatan 

terbaik kemudian didehidrasi bertingkat menggunakan alkohol 30, 50, 70, 90, dan 

96% (absolut), serta diwarnai dengan safranin.  

Serat dan sayatan bidang lintang selanjutnya diletakkan di atas gelas obyek, 

ditutup menggunakan cover glass dan siap untuk diamati di bawah mikroskop (4× 

dan 100×) dan didokumentasikan. Dari masing-masing segmen dipilih 50 individu 

serat utuh untuk diukur panjang serat, diameter serat, dan diameter lumen. Tebal 

dinding serat ditetapkan sebagai setengah dari selisih diameter serat dan diameter 

lumen serat. 

3.3.3 Pengukuran MFA 

Pengukuran MFA mengacu kepada Gasson et al. (2010) menggunakan 

sediaan mikrotom. Sebelum disayat dengan sliding microtome dengan target 

ketebalan 15‒25 µm, sampel uji dilunakkan dalam presto. Sayatan bidang radial 

atau tangensial yang terbaik kemudian direndam dengan larutan Schulze (HNO3 

50% + KClO3) selama 10 menit, lalu dicuci dengan alkohol 96% selama 5 menit, 

selanjutnya diletakkan di atas gelas obyek, ditetesi potassium iodida dan iodine 

hingga rata masing-masing ±1 menit, lalu ditetesi HNO3 50% 1‒2 tetes baru 

kemudian ditutup dengan cover glass dan siap untuk diamati dan diukur di bawah 

mikroskop Nikon-Plan 100 yang dilengkapi dengan USB mounted camera dan 

didokumentasikan. Pengukuran dilakukan sebanyak 50 sudut per segmen dengan 

bantuan software ImageJ. Kelebihan potassium iodide, iodine, dan HNO3 diserap 

menggunakan tissue. 
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3.3.4 Pengukuran ρ dan BJ kayu 

Kerapatan dan BJ kayu kondisi kering udara (KU) diukur secara gravimetri. 

Kondisi KU diperoleh setelah sampel diangin-anginkan selama 4 minggu. Kondisi 

kering tanur (KT) diperoleh setelah sampel dikeringkan dalam oven (103±2) ℃ 

hingga beratnya konstan. Nilai ρ dan BJ kayu dihitung dengan rumus: 

Kerapatan (ρ) =  
BA

VA
            BJ =  

BKT

VA
/ ρ air 

Keterangan: 

BA = Berat sampel kondisi kering udara  (g) 

BKT = Berat sampel kondisi kering tanur (g) 

VA = Volume sampel kondisi kering udara (cm3) 

ρ air = Kerapatan air (1 g/cm3) 

3.3.5 Pengukuran susut dan pengujian stabilitas dimensi 

Pengukuran susut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: masing-masing 

dimensi (longitudinal/L, radial/R, dan tangensial/T), volume, dan berat sampel pada 

kondisi jenuh air, KU, dan KT diukur dan ditimbang. Volume sampel diukur secara 

water displacement method. Kondisi jenuh diperoleh melalui proses pemvakuman, 

kondisi KU setelah sampel dikering-udarakan di depan kipas angin selama dua 

minggu, sedangkan kondisi KT setelah sampel dikeringkan dalam oven suhu 

(103±2) ˚C hingga konstan atau selama 48 jam. Kestabilan dimensi dievaluasi 

berdasarkan perbandingkan nilai susut T dari  kondisi jenuh ke kondisi KU terhadap 

susut Rnya (T/R-rasio). Kayu dikatakan stabil apabila T/R-rasio mendekati satu, 

dan dikatakan tidak stabil bila T/R-rasio >2.00 (Bowyer et al. 2003). 

Susut masing-masing dimensi dari kondisi jenuh ke kondisi KU, KA kayu, 

dan T/R-rasionya dihitung dengan persamaan: 

 

% SD = 
Djenuh ‒ DKU 

Djenuh
 × 100  

 

T/R-rasio = 
ST

SR
 

 

% KAi = 
BAi-BKT

BKT
 × 100 

Keterangan: 

SD = Susut masing-masing dimensi dari jenuh ke kondisi KU (%) 

Djenuh = Dimensi (L, T, dan R) kondisi jenuh air (cm) 

DKU = Dimensi (L, T, dan R) kondisi KU (cm) 

T/R-rasio = Perbandingan susut T dari kondisi jenuh ke KU terhadap susut 

Rnya  

ST =  Susut tangensial 

SR =  Susut radial 

BAi =  Berat awal sampel pada kondisi ke-i (g) 

BKT =  Berat sampel kondisi kering tanur (g) 

KAi =  Kadar air sampel pada kondisi ke-i 

i = Kondisi jenuh, KU, dan KT 
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3.3.6 Pengujian ketahanan terhadap jamur pelapuk (SNI 7207:2014) 

Pengujian diawali dengan mempersiapkan biakan jamur S. commune 

menggunakan PDA. Tahapan pengujiannya adalah sebagai berikut: contoh uji 

dikeringkan pada suhu (103±2) ˚C hingga konstan (48 jam) dan ditimbang untuk 

mendapatkan bobot awal dalam kondisi kering oven (W1), lalu direndam dalam 

akuades selama 2 menit dan kemudian dibungkus aluminium foil. Contoh uji 

selanjutnya disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu (121±2) ˚C dengan 

tekanan 15 psi selama 15 menit. Pengumpanan contoh uji pada kultur jamur 

dilakukan di dalam laminar air flow secara aseptik selama 12 minggu. Setelah 12 

minggu, contoh uji yang penuh dengan miselium dibersihkan dan dikeringkan 

dalam oven (103±2) ˚C hingga konstan lalu ditimbang bobot kering ovennya (W2). 

Persentase kehilangan berat dihitung atas dasar selisih berat contoh uji sebelum dan 

sesudah pengumpanan. Ketahanan kayu terhadap jamur pelapuk putih (white root) 

dinilai sebagaimana Tabel 1.  

Tabel 1 Kelas ketahanan kayu terhadap jamur pelapuk 

Kelas Ketahanan Penurunan Berat (%) 

I Sangat tahan <0,5 

II Tahan 0,5 – <5,0 

III Agak tahan 5,0 – <10,0 

IV Tidak tahan 10,0 – 30,0 

V Sangat tidak tahan >30,0 
Sumber: SNI 7207:2014 

Kehilangan berat dihitung menggunakan rumus: 

P (%) = 
W1-W2

W1
 × 100 

Keterangan: 

P =  Penurunan bobot, dinyatakan dalam persen (%) 

W1 =  Bobot awal contoh uji kering oven (g) 

W2 =  Bobot akhir contoh uji kering oven (g) 

3.3.7 Pengujian ketahanan terhadap rayap kayu kering (SNI 7207:2014) 

Contoh uji dikeringkan pada suhu (103±2) ˚C hingga konstan lalu ditimbang 

untuk memperoleh bobot awal kondisi kering oven (W1), dan dikeringudarakan. 

Setelah mencapai kondisi KU, salah satu sisi terlebarnya direkat dengan pipa 

paralon (diameter 1,8 cm dan tinggi 3 cm) menggunakan lem tembak.  

Pengumpanan dilakukan dengan cara memasukkan 50 ekor rayap pekerja (C. 

cynocephalus) sehat dan aktif ke dalam paralon lalu ditutup dengan kapas, 

kemudian disimpan di ruangan gelap pada suhu ±28 ºC dengan kelembapan 

(70±5)% selama 12 minggu. Setelah 12 minggu contoh uji dibongkar, dibersihkan, 

dan dihitung jumlah rayap yang masih hidup untuk menentukan mortalitasnya. 

Contoh uji selanjutnya dikeringkan dalam oven suhu (103±2) ºC selama 48 jam 

untuk memperoleh berat konstan setelah pengujian (W2). Persentase kehilangan 

berat dihitung atas dasar selisih berat contoh uji sebelum dan sesudah 

pengumpanan. Ketahanan kayu terhadap rayap kayu kering dinilai sebagaimana 

Tabel 2.  Kehilangan berat dihitung dengan rumus: 
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P (%) = 
W1-W2

W1
 × 100 

Keterangan: 

P =  Penurunan bobot, di nyatakan dalam persen (%) 

W1 =  Bobot awal contoh uji kering (g) 

W2 =  Bobot akhir contoh uji keing oven (g) 

Mortalitas rayap dihitung dengan menggunakan persamaan: 

MR =  
D

50
 × 100 

Keterangan:  

MR  =  Mortalitas rayap (%)  

D  =  Jumlah rayap mati (ekor)  

50  =  Jumlah rayap awal pengujian (ekor) 

Tabel 2 Kelas ketahanan kayu terhadap rayap kayu kering 

Kelas Ketahanan Penurunan Berat (%) 

I Sangat tahan <2,0 

II Tahan 2,0 – <4,4 

III Sedang 4,4 – <8,2 

IV Tidak tahan 8,2 – 28,1 

V Sangat tidak tahan >28,1 
Sumber: SNI 7207:2014 

3.4 Analisis Data 

Data kuantitatif dihitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya menggunakan 

Microsoft Excel 2013. Keberadaan kayu dewasa dievaluasi secara visual, yakni 

dengan mengamati variasi radial nilai panjang serat, tebal dinding serat, dan MFA 

sebagaimana Bowyer et al. (2007). Bila panjang dan tebal dinding serat terus 

meningkat dari empulur ke kulit sedangkan MFA terus berkurang, maka disimpul-

kan kayu dewasa belum terbentuk. Sebaliknya, bila kecenderungan tersebut mulai 

melandai atau konstan, maka dapat dipastikan periode kayu juvenil sudah berakhir 

dan beralih ke periode kayu dewasa yang diawali dengan pembentukan kayu 

peralihan. 

Pengaruh segmentasi (nomor RT) dan pengaruh perbedaan lokasi contoh uji 

dalam batang (gubal, peralihan, dan teras) terhadap karakteristik kayu dianalisis 

secara statistik menggunakan uji Duncan pada tingkat kepercayaan 95% 

menggunakan software SPSS versi 26. 

Persentase kehilangan berat (weight loss) contoh uji akibat serangan jamur 

pelapuk dan rayap kayu kering, serta mortalitas rayap dievaluasi mengacu kepada 

SNI 7207:2014 (BSN 2014), sedangkan kelayakan kayu sebagai bahan baku 

wooden furniture berdasarkan persyaratan teknis sebagaimana SNI 7555.1, 2, 3, 16, 

17, dan 18 (BSN 2011; 2016) serta Wahyudi (2013). 
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IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Kayu 

Karakteristik kayu jati klon solomon yang dievaluasi meliputi keberadaan 

kayu dewasa, LRT, panjang serat, tebal dinding serat, MFA, KA kondisi jenuh, 

ρKU, BJKU, stabilitas dimensi dalam hal ini T/R-rasio dari kondisi jenuh ke 

kondisi KU, serta ketahanan terhadap jamur dan rayap kayu kering. Informasi 

keberadaan kayu dewasa sangat penting, karena karakteritik sel-sel penyusunnya 

berbeda dibandingkan kayu juvenil. Menurut Wahyudi (2013), sel-sel penyusun 

kayu juvenil lebih pendek, berdinding tipis, porsi kayu akhir sedikit, kurang kuat, 

dan tidak stabil. Kayu gergajian yang mengandung kayu juvenil tidak 

diperkenankan sebagai bahan baku untuk tujuan konstruksi, dan keberadaannya 

bersama-sama kayu dewasa dalam selembar kayu gergajian sangat tidak dianjurkan 

(Bowyer et al. 2003).  

Terkait dengan keberadaan kayu dewasa, hasil penelitian menunjukkan 

pohon contoh belum menghasilkan kayu dewasa meski periode kayu juvenil sudah 

berakhir sejak RT ke-10 yang ditandai dengan tidak ditemukan lagi adanya 

perubahan nilai panjang serat dan MFA mulai RT ke-10 hingga RT ke-12 (Gambar 

3 dan 4). Fenomena ini mengindikasikan pohon sudah membentuk kayu peralihan 

sejak RT ke-10. Dengan asumsi riap diameter 1 cm per tahun, maka massa kayu 

hingga 10 cm dari empulur adalah kayu juvenil dan selebihnya adalah kayu 

peralihan. Dengan demikian, maka kayu dewasa berpotensi untuk dibentuk saat 

pohon berumur diatas 12 tahun. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan Trockenbrodt 

dan Jouse (1999); Bhat et al. (2005); Okuyama et al. (2005); Darwis et al. (2005) 

yang menyatakan kayu dewasa pada jati mulai dibentuk saat pohon berumur 13‒15 

tahun. Dengan demikian, penetapan daur (waktu tebang) 13 tahun perlu 

dipertimbangkan kembali. 

Hasil pengukuran menunjukkan panjang serat meningkat dari empulur ke 

kulit, meski mulai RT ke-10 hingga ke-12 sudah tidak ditemukan lagi adanya 

pertambahan nilai (Gambar 3), sedangkan tebal dinding serat (Gambar5) cenderung 

terus meningkat. Fenomena ini berbeda dengan Zawawi (2014) dimana tebal 

dinding serat kayu jati yang ditelitinya merata dari empulur hingga ke kulit. Hasil 

uji Duncan memperlihatkan panjang dan tebal dinding serat bergantung pada nomor 

RT. 

 
Gambar  3 Variasi radial panjang serat 
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Gambar 4 Variasi radial sudut mikrofibril (MFA). 

 
Gambar 5 Variasi radial tebal dinding serat. 

Panjang dan tebal dinding serat lebih besar dibandingkan hasil penelitian 

sebelumnya (Riantin 2018). Perbedaan ini terkait dengan perbedaan contoh uji yang 

digunakan. Hal ini memperkuat teori dimana dimensi serat tidak hanya dipengaruhi 

oleh perbedaan umur dan kondisi tempat tumbuh pohon, namun juga oleh 

perbedaan lokasi di dalam batang (Panshin dan de Zeeuw 1980; Tsoumis 1991).  

Hasil penelitian memperlihatkan MFA cenderung terus berkurang dari 

empulur ke kulit, namun mulai RT ke-10 hingga ke-12 relatif konstan (Gambar 4). 

Fenomena ini memperkuat dugaan kayu dewasa berpotensi dibentuk saat pohon > 

12 tahun. Hasil penelitian menunjukkan MFA di bagian yang dekat empulur (RT 

ke-1) paling besar (35,14 °), sedangkan yang dekat kulit paling kecil (28,35 °). 

Perbedaan MFA menurut lokasi contoh uji dalam batang juga ditemukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya (Chauhan et al. 2006; Darmawan et al. 2013; Cahyono 

et al. 2015). Bahkan menurut Jordan et al. (2006), MFA dapat bervariasi menurut 

jenis, antar pohon sejenis, serta dalam satu batang dan pohon. MFA juga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Donaldson 2008). 

Tabel 3 memuat rata-rata LRT, panjang serat, tebal dinding serat, dan MFA, 

sedangkan Tabel 4 menyajikan rata-rata KA kayu kondisi jenuh, ρKU, BJKU, dan 

T/R-rasio dari kondisi jenuh ke kondisi KU. Hasil analisis memperlihatkan lokasi 

contoh uji dalam batang mempengaruhi semua parameter uji, kecuali BJ kayu dan 

T/R-rasio. Dengan demikian, maka rata-rata BJ kayu dan T/R-rasionya adalah 0.55 
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dan 1.82. Dengan nilai BJ 0.55, maka kayu jati klon solomon yang diteliti masuk  

ke dalam Kelas Kuat III sebagaimana PKKI 1961, dan stabilitas dimensinya 

tergolong baik (kayu stabil). 

Tabel 3 Rata-rata LRT, panjang serat, tebal dinding serat, dan MFA 

Lokasi Contoh Uji 

dalam Batang 

Rata-rata 

LRT  

(cm) 

Panjang 

Serat (µm) 

Tebal 

Dinding 

(µm) 

MFA  

(˚) 

Teras 7,89a 949,42a 5,96a 34,23a 

Peralihan 2,78b 1112,43b 6,52b 32,21b 

Gubal 1,08c 1188,05b 6,89b 28,86c 
Keterangan: Huruf yang berbeda mengindikasikan adanya perbedaan yang nyata pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

Tabel 4 Rata-rata KA kondisi jenuh, ρKU, BJKU, dan T/R-rasio dari kondisi jenuh 

ke KU. 

Lokasi Contoh Uji 
dalam Batang 

Parameter Uji 

KAjenuh  

(%) 
ρKU  

(g/cm3) 
BJKU  T/R-ratio  

Teras 101,25a 1,09a 0,55a 1,77a 

Peralihan  88,63b 1,02b 0,55a 1,81a 

Gubal 119,55c 1,18c 0,54a 1,87a 

Rataan   0,55 1,82 

Keterangan: Huruf yang berbeda mengindikasikan adanya perbedaan yang nyata pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

Pengaruh lokasi contoh uji dalam batang terhadap parameter uji bervariasi. 

Lebar riap tumbuh, MFA, KA, dan ρ kayu berbeda antar lokasi, sedangkan panjang 

serat dan tebal dinding serat di bagian gubal sama dengan yang di bagian peralihan, 

tetapi keduanya berbeda dengan yang di bagian teras. Variasi nilai yang diperoleh 

merupakan fenomena alami. Menurut Bowyer et al. (2003), lebar riap tumbuh dan 

MFA cenderung berkurang dari empulur (teras) ke arah kulit (gubal), sedangkan 

panjang serat, tebal dinding serat, KA, ρ dan BJ, serta T/R-rasio bertambah. 

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya kesamaan dan perbedaan 

dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Dibandingkan kayu jati konvensional umur 

29 tahun asal Bogor (Zawawi 2014), maka panjang serat,  tebal dinding serat,  KA, 

ρ dan BJ kayu jati klon solomon lebih besar, sedangkan MFAnya hampir sama. 

Dibandingkan dengan kayu jati konvensional tua (>60 tahun) asal Pulau Jawa 

(Martawijaya et al. 2005; Ogata et al. 2008), panjang serat dan BJ kayu hasil 

penelitian ini lebih kecil. Panjang serat kayu jati klon solomon sebanding dengan 

panjang serat kayu jati konvensional umur 14 tahun asal Gunungkidul (Hidayati 

2016), JUN umur 5 tahun asal Bogor (Muhran 2013), dan JUN umur 7 tahun asal 

Ngawi (Damayanti 2016). Dinding serat kayu jati klon solomon lebih tebal 

dibandingkan serat kayu JPP umur 9 tahun (Basri dan Wahyudi 2013), JUN umur   

4 dan 5 asal Bogor (Wahyudi et al. 2014), jati konvensional tua asal Timor Leste 

(Cardoso et al. 2015), jati konvensional umur 29 tahun asal Bogor (Zawawi 2014), 

dan jati cepat tumbuh umur 8 tahun asal Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Savero 

2019), namun lebih tipis dibandingkan serat kayu jati konvensional umur 40 tahun 
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juga asal Muna (Rulliaty dan Lempang 2004). Nilai MFA yang diperoleh juga lebih 

besar dibandingkan MFA kayu jati cepat tumbuh umur 7 tahun asal Gunungkidul 

(Yunianti 2012), JUN umur 4 dan 5 tahun asal Bogor (Muhran 2013; Wahyudi et 

al. 2014), dan bahkan terhadap kebanyakan hardwoods (Donaldson 2008); namun 

lebih kecil dibandingkan MFA kayu jati cepat tumbuh umur 13 tahun asal Bogor 

(Ramadhan 2018) dan sebanding dengan Zawawi (2014).  

Secara  keseluruhan,  LRT kayu jati  klon solomon berkisar 1,08  (gubal)‒

7,89 cm (teras), panjang seratnya 949 (teras)‒1188 µm (gubal), tebal dinding serat 

5,96 (teras)‒6,89 µm (gubal), MFA 28,86 (gubal)‒34,23 ° (teras), sedangkan KA 

kayu kondisi jenuh 88,63 (peralihan)‒119,55% (gubal) dan ρKU 1,02 (peralihan) 

1,18 g/cm3 (gubal). Dengan DBH 25,10 cm dan umur 13 tahun, maka pohon jati 

klon solomon ini belum dapat dikategorikan sebagai jenis cepat tumbuh karena riap 

diameternya < 2 cm per tahun. Menurut Cossalter dan Pye-Smith (2003), pohon 

dengan riap tumbuh > 2.0 cm baru bisa dikategorikan ke dalam jenis cepat tumbuh. 

Dalam kaitannya dengan KA kayu, maka dapat dipastikan KA kayu jati klon 

solomon dalam kondisi segar (fresh-cut)nya akan lebih rendah karena saat pohon 

masih hidup, tidak 100% dari volume rongga sel akan terisi air.  Menurut Bowyer 

et al. (2003), hanya 50‒75% dari volume rongga sel yang terisi air bebas; 

selebihnya adalah udara yang mengandung uap air. Semakin rendah KA kondisi 

segar, maka waktu pengeringan akan lebih singkat yang mengakibatkan 

berkurangnya biaya pengeringan kayu per satuan waktu. 

Dalam hal ρ kayu, hasil yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan Basri dan 

Wahyudi (2013); Muhran (2013); Wahyudi et al. (2014); Zawawi (2014); 

Damayanti (2016); Savero (2019). Dalam hal BJ kayu, hasil penelitian sebanding 

dengan Hidayati (2016), lebih rendah dibandingkan Martawijaya et al. (2005), 

namun lebih tinggi dibandingkan Basri dan Wahyudi (2013); Muhran (2013); 

Wahyudi et al. (2014); Zawawi (2014); Damayanti (2016); Savero (2019). Ini 

membuktikan asal dan mutu bibit, umur tegakan, lokasi tempat tumbuh, perlakuan 

silvikultur yang diterapkan, dan lokasi contoh uji dalam batang sangat 

mempengaruhi karakteristik kayu. 

Gambar 6 menyajikan persentase kehilangan berat contoh uji akibat serangan 

jamur pelapuk, sedangkan Gambar 7 akibat serangan rayap kayu kering. Hasil 

pengujian membuktikan kayu jati klon solomon lebih tahan terhadap serangan 

rayap kayu kering daripada serangan jamur. Rata-rata kehilangan berat akibat rayap 

sebesar 0,38%, sedangkan akibat serangan jamur 1,41%. Temuan ini secara tidak 

langsung mengindikasikan tectoquinon lebih mampu menahan serangan rayap kayu 

kering. 
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Gambar  6 Persentase kehilangan berat 

akibat serangan jamur 

pelapuk. 

Gambar 7  Persentase kehilangan berat 

akibat serangan rayap kayu 

kering 

Kehilangan berat terkait dengan terdegradasinya selulosa, hemiselulosa, dan 

lignin yang ada. Menurut Suratno (2002), ketahanan kayu terhadap jamur pelapuk 

dipengaruhi KA kayu. Kayu basah akan lebih mudah diserang akibat suburnya 

pertumbuhan jamur. Pertumbuhan dan perkembangan jamur dipengaruhi oleh KA 

dan pH kayu, temperatur, oksigen, kelembapan udara, dan ketersediaan nutrisi 

(Tambunan dan Nandika 1989). Berdasarkan persentase kehilangan berat, maka 

kayu jati klon solomon masuk kedalam Kelas Awet II (kategori tahan terhadap 

jamur pelapuk putih), sedangkan terhadap rayap kayu kering masuk Kelas Awet I 

(kategori sangat tahan). Ketahanan alami kayu jati klon solomon setara dengan 

ketahanan alami kayu jati tua. Khusus terhadap rayap, penelitian masih perlu 

dilanjutkan dengan menggunakan kayu kontrol sebagai pembandingnya. 

Keberadaan zat ekstraktif terutama yang beracun sangat menentukan tingkat 

keawetan alami kayu karena berkontribusi menahan laju kerusakan kayu akibat 

serangan jamur dan rayap (Windeisen et al. 2003; Lukmandaru 2015). Menurut 

Lukmandaru dan Ogyyama (2005), tectoquinon dan lignin juga menentukan tingkat 

keawetan alami kayu jati. 

Hasil penelitian juga menunjukkan ketahanan kayu jati klon solomon 

terhadap serangan rayap sebanding dengan kayu jati konvensional umur 15 tahun 

(Sumarni dan Muslich 2008). Bahkan lebih tinggi dibandingkan kayu jati cepat 

tumbuh umur 5‒7 tahun (Jasni dan Ruliaty 2015), jati konvensional umur 20, 39, 

dan 75 tahun (Martawijaya 1996), namun lebih rendah dibandingkan kayu jati 

konvensional umur 35 tahun (Sumarni dan Muslich 2008). 

Gambar 8 memperlihatkan persentase mortalitas rayap pada “kedua” jenis 

kayu setelah pengujian. Menurut Bignell et al. (2010), mortalitas rayap dan 

kehilangan berat kayu memiliki hubungan yang negatif. Semakin rendah mortalitas 

rayap (semakin banyak rayap yang hidup hingga di akhir penelitian), akan semakin 

besar persentase kehilangan berat kayu. Dikaitkan dengan Gambar 7, mortalitas 

rayap (Gambar 8) hasil penelitian tidak sesuai dengan yang seharusnya. Fenomena 

ini mengindikasikan ada bahan lain selain tectoquinon yang mengakibatkan rayap 

tidak tertarik untuk menyerang kayu. Menurut Bignell et al (2010), kekerasan kayu 

berkontribusi terhadap keawetan kayu. Semakin keras maka kayu semakin awet 

karena sulit untuk diserang dan relatif tidak disukai. Kekerasaan kayu jati klon 

solomon sebesar 309,10 kg/cm2 (radial) dan 279,92 kg/cm2 (tangesial) (Pratama 

2019). 

Lebih tingginya mortalitas rayap dan persentase kehilangan berat kayu jati 

tua menunjukkan tectoquinon yang ada pada kayu jati tua mampu mematikan rayap 

dengan lebih cepat (Gambar 8). Sebaliknya, tectoquinon yang terdapat pada kayu 

jati klon solomon kurang efektif (efeknya lambat) dan mungkin hanya mampu 

mengeliminasi koloni sehingga masih banyak rayap yang tetap hidup. Hal ini sesuai 

dengan Sumarni dan Roliadi (2002). Selain jumlahnya, keawetan alami kayu juga 

bergantung pada jenis atau macam komponen aktif penyusun zat ekstraktif yang 

beracun. Bahan-bahan tersebut mengakibatkan kayu tidak disukai sehingga tidak 

diserang (relatif utuh) dan persentase kehilangan beratnyapun rendah (sedikit), 

namun jumlah rayap yang mati (mortalitasnya) tetap tinggi karena kelaparan. 
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Kondisi lingkungan yang berubah terutama suhu dan RH serta ketersediaan air dan 

musuh alami juga akan mempengaruhi keaktifan rayap termasuk stress (Nandika et 

al. 2003), dan munculnya sifat kanibalisme (Limi 2014).  

 

Gambar  8 Mortalitas rayap setelah pengujian. 

4.2 Kelayakan Kayu sebagai Bahan Baku Wooden Furniture 

Kelayakan kayu jati klon solomon sebagai bahan baku wooden furniture 

dievaluasi dengan cara membandingkan karakteristik kayu hasil penelitian dengan 

persyaratan teknis. Menurut SNI 7555.16, 17, dan 18 (BSN 2011); Wahyudi (2013); 

SNI 7555.1, 2, dan 3 (BSN 2016), syarat utama yang diharus dipenuhi kayu jati 

sebagai bahan baku pembuatan wooden furniture adalah bercorak dekoratif, 

stabil—meski tidak disebutkan nilai T/R-rasionya, kuat‒cukup kuat (Kelas Kuat II‒ 

III), cukup awet (minimum Kelas Awet III), dan tidak banyak memiliki mata kayu 

lepas. Penggunaan kayu harus disesuaikan dengan peruntukannya.  

Hasil penelitian menunjukkan kayu jati yang diteliti memiliki karakteristik 

sebagai berikut: lingkaran tumbuhnya jelas, teras-gubalnya mudah dibedakan 

(Gambar 9a) bahkan warna teras menyerupai teras kayu jati tua, bercorak dekoratif 

(Gambar 9b), tekstur halus‒sedang, serat lurus‒berpadu, mengkilap, tidak 

mengandung silika, BJ 0,55, Kelas Kuat III, MFA 28,86‒34,23 °, stabil (T/R-rasio 

1,82), tahan jamur (Kelas Awet II), dan sangat tahan rayap kayu kering (Kelas Awet 

I). 

 

                             (a)                                                          (b) 

Gambar  9 Perbedaan warna teras-gubal (a) dan corak (b) kayu jati klon solomon 

Mempertimbangkan persyaratan teknis sebagaimana pustaka yang dirujuk, 

maka meskipun masih berupa kayu juvenil dan kayu peralihan (belum ada kayu 

dewasanya), kayu jati klon solomon yang diteliti layak dijadikan bahan baku 

pembuatan wooden furniture. Kayunya bercorak dekoratif, stabil, mudah  
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dikerjakan termasuk dalam proses finishing karena bertekstur halus‒sedang,  

berserat lurus, tidak terlalu keras, tidak bersilika, tidak terlalu berat (Kelas  Kuat 

III), seragam dari segi juvenilitas, dan mengkilap. Dengan demikian maka mutu 

produk yang dihasilkan tergolong tinggi karena memiliki kesan antik, tidak mudah 

rusak, tahan lama (tahan jamur dan sangat tahan rayap kayu kering), dan mudah 

dipindahkan.  

V  SIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Kayu jati klon solomon umur 13 tahun asal Bogor belum memiliki kayu 

dewasa, hingga radius 10 cm dari empulur masih berupa kayu juvenil dan 

dua cm selebihnya adalah kayu peralihan, lingkaran tumbuh jelas, 

bercorak dekoratif, BJ rata-rata 0,55, Kelas Kuat III, stabil (T/R-rasio 

rata-rata 1,82), MFA 8.86‒34.23 °, tahan jamur (Kelas Awet II), dan 

sangat tahan rayap kayu  kering (Kelas Awet I). 

(2) Lokasi contoh uji dalam batang mempengaruhi semua parameter uji,  

kecuali BJ kayu dan T/R-rasio; sedangkan pengaruh segmentasi 

berfluktuasi. 

(3) Kayu dewasa baru berpotensi akan dibentuk saat pohon berumur diatas 

12 tahun. 

(4) Kayu jati klon solomon yang diteliti layak dijadikan bahan baku 

pembuatan wooden furniture bermutu tinggi. 

(5) Jati klon solomon yang diteliti tidak dapat dikategorikan sebagai jenis 

pohon cepat tumbuh. 

 

5.2 Saran 

Saran yang disampaikan terutama adalah: 

(1) Daur 13 tahun harus dipertimbangkan kembali karena pohon yang diteliti 

belum menghasilkan kayu dewasa. 

(2) Perlu dilakukan penelitian sejenis dengan memperbanyak jumlah contoh 

uji dengan melibatkan pohon dari lokasi dan umur yang berbeda. 

(3) Komponen aktif penyusun tectoquinon atau senyawa lain yang membuat 

kayu jati klon solomon lebih tahan terhadap serangan rayap kayu kering 

daripada serangan jamur perlu diteliti lebih lanjut. 

(4) Teknik silvikultur yang tepat masih perlu ditemukan untuk mempercepat 

dimulainya periode pembentukan kayu dewasa. 

(5) Ketahanan alami terhadap rayap kayu kering perlu dievaluasi kembali 

dengan melibatkan kayu kontrol dalam pengujian sebagai pembanding. 
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