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JENIS KAYU DARI HUTAN RAKYAT
UNTUK MEBEL DAN KERAJINAN

Oleh:
Kasmudjo*

Abstrak
Jenis kayu dari hutan rakyat jumlahnya cukup banyak. Terdiri dari jenis kayu yang sudah

dikenal maupun belum dengan potensi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu,
misalnya suren, mindi, sengon dan akasia. Jenis kayu yang belum dikenal tetapi potensinya
memadai perlu diteliti peluangnya untuk mebel dan kerajinan.Dengan jenis mebel dan
kerajinan yang cukup banyak perlu diketahui kualitasnya dalam menggunakan jenis kayu
lain (belum dikenal) yang masih terbatas atau belum pernah digunakan.

Dari penelitian kualitas jenis kayu untuk mebel dan kerajinan diperoleh informasi bahwa
jenis kayu suren dan mindi baik untuk mebel dan kerajinan, sengon cukup baik namun terbatas
untuk mebel tertentu tetapi cukup baik untuk kerajinan yang tidak memerlukan kekuatan,
sedangkan jenis kayu akasia (auriculiformis) cukup baik namun terbatas untuk mebel dan
kerajinan tertentu saja.Dengan demikian 4 jenis kayu dari hutan rakyat yang diteliti mempunyai
peluang untuk mebel dan kerajinan, walaupun tingkatan kualitasnya berbeda-beda.

Pendahuluan
1. Latar Belakang dan Masalah

Bahwa didalam pengusahaan mebel dan kerajinan yang sangat banyak macam dan
jenisnya diperlukan jenis-jenis kayu yang sesuai dan potensial. Dengan jenis kayu yang
sesuai berarti hasil mebel dan kerajinan yang diperoleh akan berkualitas, sedangkan dengan
potensi ketersediaan kayu yang memadai berarti keberlajutan usaha akan terjamin.

Potensi kayu yang sesuai (berkualitas) saat ini mulai berkurang dan nilai (harga) nyapun
sangat mahal. Dengan demikian perlu dicari upaya dengan menggunakan sumber jenis kayu
lain yang potensial untuk didayagunakan. Jenis-jenis kayu lain dari hutan rakyat seperti suren
dan mindi yang banyak didaerah dengan ketinggian tempat diatas 200 m dpl, sengon yang
banyak didaerah dengan ketinggian tempat 100 m sampai 800 m dpl dan akasia yang banyak
didaerah dengan ketinggian tempat kurang dari 100 m dpl perlu diteliti kualitasnya untuk
mebel dan kerajinan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang sejalan dalam peman-
faatan kayu dari hutan rakyat untuk mebel dan kerajinan.

2. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan informasi yang memadai tentang peluang

jenis-jenis kayu dari hutan rakyat seperti: suren mindi, sengon dan akasia untuk bahan mebel
dan kerajinan.
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Dengan informasi peluang yang jelas (lengkap) diharapkan dapat memberikan
sumbangan alternatif dalam pendaya gunaan jenis kayu lain dari hutan rakyat tersebut.

Metode Penelitian
1. Bahan dan Alat

Bahan penelitian terdiri: kayu suren diambil dari tegakan hutan rakyat suren umur 8
tahun di Getasan – Semarang, kayu mindi diambil dari tegakan hutan rakyat / pekarangan
umur 10 tahun di Mlati – Sleman,  kayu sengon diambil dari tegakan hutan rakyat umur 6
tahun di Cangkringan – Sleman dan kayu akasia diambil dari tegakan hutan rakyat umur 15
tahun di Playen – Gunungkidul. Tiap jenis kayu diperlukan satu batang pohon, diambil 3
potongan tiap panjang 120 cm.

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan: loupe perbesaran 10 kali, gergaji potong
dan belah mesin, kaliper, timbangan analitik, tanur pengering, mesin uji bor, ketam, bubut,
ampelas, mesin uji kekuatan/mekanik, kuas dan semprotan cat dan sebagainya.

2. Cara Penelitian
Dari potongan kayu bulat panjang 1,20 cm dibelah hingga menghasilkan papan belahan

tebal 2,2 cm. Papan belahan kemudian diketam hingga diperoleh papan yang rata-rata (halus)
dengan tebal 2 cm. Dari tiap papan yang tersedia dibuat contoh uji : sifat fisik, sifat fisika, sifat
mekanika, sifat pengerjaan/pemesinan dan sifat finishing.

Setelah dikeringkan hingga kadar air 12 – 14% contoh uji siap diuji kualitasnya  dengan
pedoman/standar ASTM (1974), BS (1957), Anonim (1983), Soenardi (1976) dan Kasmudjo (1992).

Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian terdiri: sifat fisik, sifat físika (berat jenis dan penyusutan), sifat mekanika/
kekuatan (kekerasan), sifat pengerjaan/pemesinan dan sifat finishing (politur) yang disajikan
pada tabel 1-4.

Tabel 1. Sifat Fisik Beberapa Jenis Kayu Hutan Rakyat

Catatan : Data dari 3 ulangan
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Tabel 2. Sifat Fisika dan Mekanika/Kekerasan Beberapa Jenis Kayu Hutan Rakyat

        Tabel 3. Sifat Pengerjaan Beberapa Jenis Kayu Hutan Rakyat (dalam % Cacat)

Tabel 4. Sifat Finishing Beberapa Jenis Kayu Hutan Rakyat

Pembahasan
1. Sifat Fisik

Dari segi warna paling menarik adalah kayu mindi, kemudian suren, akasia dan sengon.
Kayu mindi menarik dengan warna coklat muda karena bervariasi dengan serat lingkaran
tahunnya. Tekstur bervariasi dari agak halus sampai agak kasar. Untuk mebel jenis kayu
agak halus lebih prioritas yaitu suren dan mindi. Kilap sedikit bervariasi dan perannya terbatas.
Bau kayu semua sesuai dengan arah serat lurus sampai berpadu. Serat lurus kurang menarik
tetapi baik, sedang berpadu seperti pada  sengon kekuatannya rendah (dari standar). Informasi
berat dan kekerasannya sejalan, yaitu dari yang keras/berat sampai kurang berturut-turut:
akasia, mindi, suren dan sengon.  Peran untuk bahan mebel umumnya sejalan,  sedang
untuk kerajinan hampir tidak ada masalah.

2. Sifat Fisika dan Kekerasan
Berat jenis ternyata sejalan dengan berat kayu dan nilai penyusutannya kecuali pada

kayu sengon. Berat jenis akasia agak berat, mindi dan suren menengah sedang sengon
ringan.
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Dilihat dari nilai Rasio T/R-nya semua memenuhi syarat untuk mebel dan kerajinan
yaitu antara 1,24 – 1,43 (stabil). Hanya saat dikeringkan kayu sengon ada pecah ujung dan
melengkung sedang kayu akasia sedikit ada pecah ujung sehingga perlu pengeringan dengan
jadwal lebih lunak.

Dari segi kekerasannya sejalan  dengan berat jenis masing-masing dengan katagori
lunak sampai agak keras. Paling lunak kayu sengon sedang kayu yang agak keras jenis
akasia.

3.  Sifat Pengerjaan/Pemesinan
Sifat  terpenting adalah sifat pengerjaannya yang dapat dilihat dari nilai timbulnya cacat

permukaan pasca di proses seperti dibelah dengan gergaji mesin, diketam, dibubut, dibor
maupun diampelas. Cacat yang timbul baik adanya serat terangkat, sobekan, serabut/berbulu
dan adanya serpihan berbeda-beda. Adanya serat sobekan dan serpihan penting diperhatikan
karena menentukan proses finishing produk tersebut yaitu harus ada upaya perbaikan
permukaan bahan siap finishing.

Cacat yang ada antara 9,91 – 36,28% termasuk kelas I – II, dimana paling sedikit pada
akasia dan paling banyak pada sengon, kesan hasil pengerjaan yang perlu diperhatikan
adalah kadar air, arah serat dan ketajaman alat. Kayu sengon terkesan agak sulit dikerjakan
pada kondisi sangat kering.

Dari sifat pengerjaannya kayu sengon relatif mudah tapi sedikit lama, kayu suren dan
mindi termasuk mudah dan cepat, sedangkan kayu akasia termasuk agak mudah tetapi sedikit
lama.

4.  Sifat Finishing
Digunakan bahan politur oplosan sendiri dengan pelarut spiritus 20%. Proses finis-

hingnya dengan pengkuasan 2 kali dan dilanjutkan dengan besutan 3 kali.
Kesan warna kayu hanya sedikit berubah dari warna aslinya yaitu sedikit agak tua,

agak lebih sedikit mengkilap, lebih halus dengan dekorasi kenampakan kurang sampai cukup.
Secara umum apabila diamati dengan teliti respon hasil finishing yang diperoleh adalah sedang
sampai baik.

Dengan demikian kayu suren dan mindi cocok difinishing dengan politur sedang kayu
sengon dan akasia perlu dicari alternatif yang lain. Untuk keperluan kerajinan tidak ada
masalah yang terkait dengan hasil finishing.

Kesimpulan dan Saran
1. Kayu dari hutan rakyat sengon yang luas; suren, mindi dan akasia yang cukup tersedia

dan mulai banyak dikembangkan, mempunyai peluang untuk bahan mebel dan kerajinan
walaupun katagori kualitas dan peluangnya berbeda-beda.

2. Kayu suren dan mindi peluangnya cukup baik/berkualitas walaupun tidak kelas utama,
sedang untuk kerajinan hampir tidak ada masalah untuk segala jenis produk. Kesan
terhadap serat dan permukaan kayu mindi pasca finishing lebih menarik.

3. Kayu sengon kurang cocok untuk mebel walaupun untuk kategori sederhana masih
berpeluang, untuk kerajinan kelompok ringan (tidak membutuhkan kekuatan) kayu
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sengon sangat memadai. Dalam penyiapan dan pengerjaannya jangan terlalu kering
karena lebih banyak cacat serat berbulu dan sedikit memakan waktu proses.

4. Kayu akasia sedikit kasar, tapi dapat dikerjakan dengan baik walaupun sedikit lama,
seratnya yang sedikit kasar bisa membatasi kualitas produk untuk mebel tetapi tidak
untuk kerajinan terutama yang memerlukan kekuatan seperti ukiran, bubutan dan patung.

5. Berturut-turut dalam rangking peluang untuk mebel adalah: mindi dan suren, kemudian
akasia dan terakhir sengon. Untuk kerajinan kayu suren dan mindi rangkingnya lebih
utama, untuk sengon diutamakan untuk kerajinan dengan berat ringan (tidak perlu
kekuatan) dan akasia untuk kerajinan yang memerlukan kekuatan.

6. Pendaya gunaan kayu dari hutan rakyat yang potensial, apabila penebangan/ pemanen-
annya diatur dengan perencanaan yang baik dan pengolahannya (terutama untuk mebel
dan kerajinan) dilakukan dengan baik dan optimal akan membantu ketersediaan karbon
dan mengurangi adanya limbah lingkungan.
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