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ABSTRACT 

 
Current Utilization of coconut wood is for  furniture and constructions materials, however its  
wood strength variation gives  a limited use.  Technology of Ecology Diversity Synergy (EDS) is 
applied to solve the coconut wood limited utilization. This research aimed to know the effect  of 
soaking time and radial position on veneer quality of coconut wood treated by EDS technology. 
This research was conducted in  Randomized Complete Block Design and arranged  by 2 
factors factorial experiment. Two factors involved in the experiment radial position (close to 
cortex and close to core) and soaking duration (6, 12, and 24 hour). Axial position of wood 
(base, midle and top) is classified as block and each block consisted of five replications. Result 
of variance analysis of data that gives difference then is tested with HSD Tukey mean 
separation. The parameters tested were  veneer thickness dimension (uniformity of thick-thin 
and corrugation) and quality of veneer appearance (cleavage area, uniformity of colour and 
crack length). Observation method and measurement for the parameter refered to Indonesia 
National Standard 01-50082-2000 with several modifications. 
Result of the research indicated that interaction between radial position  and soaking time did 
not have an significant effect on parameters observed. Radial position factor influenced 
significantly to percentage of corrugations uniformity yet not too the parameter. Percentage 
value of veneer corrugations uniformity showed flat thickness  uniformity is reached at 12 hours 
soaking with average value of 54,67% either near cortex or near  core position. Soaking 
duration factor influenced apparently towards all parameters observed, except towards 
uniformity percentage of thick-thin and crack length. Quality of veneer tends to declines at 12 
hours soaking, with percentage of cleavage area5,98% (near cortex), 5,59% (near  core). 
Uniformity percentage value of colour experienced degradation along with soaking. Highest 
uniformity value reached at 6 hours soaking, i.e. 78,76% (near  cortex) and 79,61% (near core). 
 
Keywords :veneer, coconut wood, thick and thin, corrugation, cleavage, colour, crack, soaking 
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PENDAHULUAN 

Pada saat ini teknologi pemanfaatan kayu kelapa di Indonesia lebih diterapkan kepada 
industri pembuatan mebel dan kontruksi, sedangkan untuk produksi venir dari kayu kelapa yang 
saat ini berkembang di luar negeri  terbatas pada produk-produk venir lamina dan parquet untuk 
dinding dan lantai yang memiliki ketebalan rata-rata lebih dari 3 mm. Padahal potensi tanaman 
kelapa di Indonesia merupakan yang terluas di dunia yaitu 31,2 % dari total luas areal kelapa 
dunia. Persebaran tanaman mencakup seluruh kepulauan Indonesia (Hartadi dan Hastarjo, 
1992). Data luas tanaman kelapa pada tahun 2003 menunjukkan bahwa dari total area 3,74 juta 
hektar, distribusi dari yang terluas adalah pulau Sumatera mencapai 34,5%, Jawa 23,2%, 
Sulawesi 19,6%, Bali, NTB, dan NTT 8,0%, Maluku, Papua 7,5% dan Kalimantan 7,2%, (APCC, 
2004, Anonim, 2007). Meskipun potensinya besar akan tetapi pemanfaatannya teknologinya 
masih belum maksimal (Suhardiman, 1990). Oleh karena itu, untuk menunjang dan 
meningkatkan kembali produksi venir terutama kayulapis penelitian lebih lanjut akan 
pemanfaatan kayu kelapa sebagai bahan baku alternatif dalam hal ini venir untuk kayulapis 
perlu dilakukan. 
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Kayu memiliki beberapa kelemahan, mengingat tumbuhan ini secara fisik mempunyai 
kerapatan yang sangat beragam baik dari pangkal ke ujung maupun dari tepi ke dalam. Salah 
satu teknologi yang diterapkan untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah teknologi EDS 
(Ecology Diversity Synergy). Secara umum teknologi ini menerapkan metode pemampatan 
kayu dengan cara pengeringan menggunakan ruang pembakaran (combustion chamber). 
Teknologi EDS menggunakan panas dari pembakaran bahan lignoselulosa yang disemburkan 
ke bahan kayu sedemikian rupa sehingga proses pemampatan internal dapat terjadi (Akagi-
san.et al., 2008). Perubahan yang terjadi pada komposisi kayu yang semakin solid/rapat 
berdampak pada perubahan berat jenis kayu. Perbedaan perubahan sifat fisika dan struktur 
kayu kelapa pada posisi radial dicoba untuk diteliti lebih lanjut pada penelitian ini dengan 
batasan posisi dekat kulit dan dekat hati, disamping itu pula pra-perlakuan perendaman 
dilakukan terhadap balok kupas selama 6, 12, dan 24 jam guna meningkatkan elastisitas kayu 
yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan kualitas venir kayu kelapa EDS ini.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama perendaman, posisi 
radial dan interaksi keduanya terhadap mutu venir kayu kelapa yang diperlakukan dengan 
teknologi EDS. Manfaat yang dapat diperoleh di antaranya memberikan informasi tentang 
pemanfaatan kayu kelapa sebagai bahan baku pembuatan venir sekaligus memberikan 
alternatif dalam mendapatkan sumber bahan baku pembuatan venir, yaitu dengan 
menggunakan kayu kelapa, dan mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 
perendaman pada perlakuan awal sebelum pengupasan log kayu kelapa. 

 
BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

Log kayu kelapa dipotong menjadi 3 bagian batang kelapa, yaitu bagian pangkal, 
tengah dan ujung, yang panjangnya masing-masing ± 2 m. Dari tiap-tiap bagian batang akan 
diperoleh 3 buah balok kupas masing-masing berukuran panjang 30 cm sehingga total 
keseluruhan adalah 9 buah balok kupas.Balok kupas kemudian direndam dalam bak 
perendaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. Pada 
saat melakukan perendaman, balok diberi pemberat agar seluruh permukaan balok terendam 
sepenuhnya. Penimbangan dilakukan terhadap balok kupas dan venir hasil pengupasan guna 
memberikan informasi rendemen yang diperoleh. Balok kupas tersebut juga diberi tanda batas 
(dekat kulit dan dekat hati) sesaat sebelum dikupas. venir hasil pengupasan dipotong – potong 
menjadi ukuran 30 cm x 30 cm. Venir-venir tersebut kemudian diuji menurut dimensi venir 
meliputi tebal-tipis dan korugasi venir, dan mutu penampilan venir meliputi persentase 
keragaman warna, cacat pecah, serta jumlah dan panjang retak berdasarkan SNI 01-5008.2-
2000 / Revisi SNI 01-5008.2-1999 (Memed dan Sutigno, 1986; Anonim, 2007). 

 
HIPOTESIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa kombinasi antara posisi 
radial dekat kulit dengan lama rendaman 12 jam diduga menghasilkan mutu venir kayu kelapa 
EDS yang paling baik. 

Kebenaran dari hipotesis diatas akan diuji dengan rancangan penelitian acak lengkap 
berblok (Randomized Complete Block Design) yang disusun secara percobaan faktorial dengan 
menggunakan dua faktor. Blok adalah potongan kayu kelapa dari pangkal ke ujung sedangkan 
faktor terdiri atas posisi radial dalam batang kelapa dan lama rendaman sebelum di kupas. 
Setian unit percobaan diulang dalam subsample sebanyak 5 buah. Tabel rancangan percobaan 
disajikan dengan  skema berikut. 
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Tabel Rancangan Acak Lengkap Berblok Dengan Percobaan Faktorial         

Posisi 
Radial 

(i) 

Lama 
Perendaman 

(j) 

Blok (Ulangan k) 
I        II III 

Sub Ulangan 
 ( n = 1,2,3,4,5) 

      Sub Ulangan  
  ( n = 1,2,3,4,5) 

Sub Ulangan 
( n = 1,2,3,4,5) 

R1 
T R1T6 6 R1T*) 6 R1T*) 6*) 

T R1T12 12 R1T*) 12 R1T*) 12*) 
T R1T24 24 R1T*) 24 R1T*) 24*) 

R2 
T R2T6 6 R2T*) 6 R2T*) 6*) 
T R2T12 12 R2T*) 12 R2T*) 12*) 
T R2T24 24 R2T*) 24 R2T*) 24*) 

Keterangan : 
* merupakan nilai rata-rata dari 5 sub ulangan. 
R1  = posisi dekat kulit  
R2  = posisi dekat hati  
T6  = lama perendaman 6 jam 
T12 = lama perendaman 12 jam 
T24  = lama perendaman 24 jam  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis varians dari parameter tebal tipis, korugasi, luas pecah, warna dan panjang 

retak menghasilkan bahwa interaksi antara faktor lama rendam dan posisi radial tak 
berpengaruh pada semua parameter. Faktor lama rendaman 6,12 dan 24 jam berpengaruh 
nyata pada parameter korugasi, luas pecah dan warna, serta tak berpengaruh pada tebal tipis 
dan panjang retak. Faktor radial berpengaruh nyata hanya pada parameter korugasi venir. Hal 
ini berarti bahwa kedua faktor berpengaruh secara tunggal pada parameter kualitas venir. Blok 
hanya berpengaruh pada luas pecah dan panjang retak. 
 
Tabel Hasil Pengamatan 

Posisi 
Radial  

Lama 
Perendaman  

Dimensi Ketebalan Venir  Mutu Penampilan Venir  

Tebal tipis 
(%)  Korugasi (%)  

Luas 
pecah 

(%)  

Warna 
Venir (%)  

Panjang 
Retak 

(%)  

R1  

T6  42,22 42,67 3,2 78,76 22,62 

T12  48,89 54,67 5,98 74,64 17,5 

T24  48,89 41,33 3,99 55,25 22,62 

R2  

T6  42,22 54,67 4,04 79,61 19,64 

T12  48,89 54,67 5,59 73,77 20,18 

T24  40 50,67 3,14 70,68 21,8 
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Secara keseluruhan, penelitian yang dilakukan terhadap pengamatan dimensi venir 
dapat disimpulkan bahwa pemilahan lama waktu perendaman 6, 12, dan 24 jam untuk 
pembuatan venir kayu kelapa sudah cukup mewakili untuk melihat sejauh mana tingkat 
keseragaman ketebalan venir yang diperoleh. Pembasahan kayu sebelum dikupas diperlukan 
untuk mengurangi kekerasan kayu dan meningkatkan elastisitas sehingga sewaktu dikupas 
mampu menghasilkan venir yang berkualitas (Prayitno, 1995). Kualitas venir yang bagus 
diperlukan untuk menghasilkan perekatan kayulapis yang mampu memenuhi standarnya 
(Prayitno, 1994). Tebal tipis dan korugasi yang terkecil dihasilkan oleh lama perendaman 24 
jam yaitu sebesar 40,00% dan 41,33% secara berturutan. Tebal tipis dan korugasi venir yang 
besar dihasilkan oleh lama rendaman 12 jam yaitu sebesar 48,89% dan 54,67% secara 
berturutan. Hal ini menunjukkan bahwa lama perendaman sudah menunjukkan hasil yang 
bagus karena telah menunjukkan nilai maksimumnya dimana pengaruhnya tak lagi liner tetapi 
berkecenderungan melengkung atau kuadratik (Prayitno, 2007; Haygreen dan Bowyer, 1996).  
Kelemahan perendaman kayu sebelum dikupas adalah bahwa venir yang dihasilkan basah dan 
perlu pengeringan. Dengan kata lain lama waktu perendaman berpengaruh terhadap tingkat 
kebasahan atau kekeringan balok kupas. Hal ini menurut Spelter (1991) di antaranya akan 
mempengaruhi terhadap terjadinya korugasi pada permukaan venir. 

Gradasi warna dari gelap ke terang mengindikasikan terjadinya leaching (peluruhan, 
pelunturan) bahan kimia yang terkandung pada kayu kelapa EDS, baik ketika proses 
perendaman maupun ketika kayu kelapa diberi perlakuan EDS. Teknologi EDS merupakan 
teknologi pemanasan kayu sehingga menghasilkan perubahan warna ke coklat atau gelap. 
Perubahan warna ini terjadi ke seluruh bagian kayu (posisi radial) karena teknologi EDS 
diharapkan menghasilkan perubahan warna secara keseluruhan. Dengan demikian kayu yang 
mengalami perlakuan EDS akan cukup kering. Di lain pihak dalam pengupasan kayu diperlukan 
kayu dalam keadaan basah untuk menghasilkan venir yang baik sehingga diperlukan 
perendaman. Perendaman kayu dimaksudkan untuk melunakkan kayu dan menaikkan 
elastisitas sehingga sewaktu dikupas menghasilkan venir yang bagus, tetapi perendaman 
mempunyai dampak peluruhan atau pelunturan warna sehingga perubahan dan distribusi 
warna venir menjadi pembatas kualitas venir (Prayitno, 2007). Warna yang paling homogen 
dihasilkan oleh perendaman selama 6 jam dengan menghasilan perubahan yang paling kecil 
atau homogenitas warna yang tinggi yaitu sebesar 78,76% (pada posisi dekat kulit) dan 79,61% 
(pada posisi dekat hati). Ini menunjukkan bahwa lama rendaman berpengaruh pada pelarutan 
bahan yang ada dalam kayu yang berkontribusi terhadap warna kayu. Seperti yang disebut di 
muka warna kayu gelap yang dihasilkan oleh teknologi EDS mungkin tidak permanen sehingga 
dengan perendaman dapat larut. Makin lama di rendam makin heterogen warna atau makin 
besar perubahan warnanya. 

Tingkat elastisitas atau kelunakan kayu memiliki pengaruh yang cukup nyata terhadap 
mutu penampilan venir yang dihasilkan (Kollmann et al. 1975). Faktor lama perendaman masih 
tetap menunjukkan pengaruh yang nyata dimana lama rendaman 24 jam menghasilkan luas 
pecah sebesar 3,41%, tetapi panjang retak terkecil dihasilkan oleh lama rendaman 12 jam. 
Mutu venir berdasarkan luas pecah sangat merugikan hasil keseragaman tebal tipis dan 
korugasi venir. Venir dengan kualitas bagus berdasarkan parameter tebal tipis dan korugasi 
justru mempunyai luas pecah yang besar yaitu sebesar 5,98% (dekat kulit), 5,59% (dekat hati). 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa 
kesimpulan bahwa: 

1. Interaksi antara faktor posisi radial dan lama perendaman tidak berpengaruh nyata 
terhadap semua parameter yang diamati. 
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2. Faktor posisi radial tidak berpengaruh nyata terhadap semua parameter yang diamati 
kecuali terhadap persentase keseragaman korugasi venir. Nilai persentase 
keseragaman korugasi venir posisi radial dekat hati lebih tinggi dibandingkan posisi 
dekat kulit.   

3. Faktor lama perendaman berpengaruh nyata terhadap persentase keseragaman 
korugasi, persentase luas pecah, pesentase keseragaman warna. Mutu venir 
cenderung meningkat pada lama perendaman 12 jam bila dilihat dari nilai persentase 
keseragaman korugasi yaitu 54,67 %, namun menurun jika dilihat dari nilai persentase 
luas pecah 5,98% (dekat kulit) dan 5,59% (dekat hati). Nilai keseragaman warna 
tertinggi dicapai pada lama perendaman 6 jam yaitu 78,76% (dekat kulit) dan 79,61% 
(dekat hati). Semakin lama waktu perendaman, nilai keseragaman warna semakin 
menurun. 
 

Hasil penelitian tentang pengaruh lama perendaman dan posisi radial terhadap mutu 
venir kayu kelapa belum menunjukkan hasil yang maksimal maka disarankan : 
1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lama perendaman terhadap mutu venir, perlu 

dilakukan penelitian lanjutan menggunakan aras dengan interval waktu yang berbeda, 
sedangkan pengaruh posisi radial dan blok (posisi aksial batang) dapat ditempuh dengan 
cara memberikan batas aras yang jelas menggunakan akurasi data yang didasarkan 
kepada pembedaan sifat dan struktur kayu.  

2. Melakukan penelitian dengan menggunakan bahan baku kayu kelapa tanpa perlakuan 
EDS dapat dijadikan referensi dan bahan pembanding terhadap hasil dari penelitian ini.  
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