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PENGARUH PERBEDAAN UMUR DAN BAGIAN BATANG KAYU AKASIA 
(Acacia auriculiformis A. Cunn. ex. Benth) 

SEBAGAI BAHAN MEBEL DAN KERAJINAN 
 
 

Oleh : Kasmudjo, Sigit Sunarta, Rini Pujiarti, Vendy Eko Prasetyo 
Jurusan Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan UGM 

 
 

INTISARI 
 
 

Persedian kayu yang memadai dan kontinyu untuk mendukung industri mebel dan 
kerajinan saat ini kurang dapat terpenuhi. Kayu akasia (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex. 
Benth) dari hutan rakyat merupakan jenis kayu yang perlu dikaji kemungkinannya sebagai 
bahan baku mebel dan kerajinan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat pengerjaan kayu akasia dan 
kesesuaiannya sebagai bahan mebel dan kerajinan. Rancangan penelitian yang 
digunakan yaitu acak lengkap dengan 2 faktor yaitu umur (5,10,15 tahun) dan bagian 
batang (pangkal, tengah, ujung). Kayu akasia yang digunakan berasal dari hutan rakyat 
Nglipar, Gunungkidul. Uji sifat pengerjaan meliputi uji penggergajian (pembelahan), 
pengetaman, pengampelasan, pengeboran dan pembubutan. Cacat yang diamati meliputi 
serat terangkat, serat tercabik, serat berbulu dan tanda serpih.  

Hasil penelitian menunjukkan pengeboran menghasilkan persen cacat paling besar, 
yaitu 6,19%, disusul pengetaman 1,95%, penggergajian 1,89%, pembubutan 1,81%, dan 
pengampelasan 0,02%, secara umum kayu akasia dapat digunakan sebagai bahan baku 
mebel dan kerajinan memiliki kelas pengerjaan kelas I (sangat baik).  
 
Kata kunci : akasia, pengerjaan, mebel dan kerajinan. 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

Kondisi hutan di Indonesia semakin berubah akibat deforestrasi dan degradasi yang 
sangat tinggi, khususnya pada hutan alamnya. Taksasi Bank Dunia menyebutkan bahwa 
tingkat deforestasi sebesar 1,3 juta hektar per tahun. Tingginya deforestasi di Indonesia 
disebabkan oleh tiga penyebab utama, yaitu illegal logging, perambahan hutan, dan 
pembakaran hutan. Hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan kayu, sebagai bahan 
baku industri yang berakibat kenaikan harga kayu tersebut.  

Alternatif yang berkembang saat ini yaitu pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan 
rakyat untuk pasokan bahan baku industri perkayuan. Jenis tanaman hutan rakyat saat ini, 
jenis kayu dan pemanfaatannya belum optimal. Oleh karena itu perlu dikaji 
kemungkinannya sebagai bahan baku produk mebel dan kerajinan yang dapat 
memberikan nilai tambah, bahkan lapangan kerja yang luas. 

Peningkatan produksi mebel dan kerajinan harus ditunjang dengan ketersediaan 
bahan baku yang kontinyu dan berkualitas. Jenis kayu yang memiliki kenampakan 
menarik, stabilitas dimensi yang baik dan kualitas produk yang unggul telah banyak 
berkurang dan mahal sehingga menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga bahan baku 
untuk industri mebel dan kerajinan. Untuk mengatasi hal tersebut pengrajin mulai 
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menggunakan bahan baku alternatif, misalnya kayu akasia (Acacia auriculiformis A. Cunn. 
ex. Benth) dari hutan rakyat.  

Sifat kayu yang penting untuk diketahui adalah sifat pengerjaannya karena karena 
itu penelitian tentang sifat pengerjaan kayu akasia menjadi penting dilakukan untuk melihat 
kualitas produk kayu yang nanti akan dihasilkan serta menilai kesesuaiannya untuk 
digunakan sebagai bahan baku mebel dan kerajinan. 

Mengingat informasi tentang sifat pengerjaan kayu akasia (Acacia auriculiformis A. 
Cunn. ex. Benth) yang belum ada maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul 
“Pengaruh Perbedaan Umur dan Bagian Batang Kayu Akasia (Acacia auriculiformis A. 
Cunn. ex. Benth) Sebagai Bahan Mebel dan Kerajinan” untuk mengetahui kualitas kayu 
yang dihasilkan dan kesesuaiannya sebagai bahan baku mebel dan kerajinan. 
 
 

BAHAN DAN METODE 
 
 

Bahan dan Alat 
 
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kayu akasia (Acacia 
auriculiformis A. Cunn. ex. Benth) sebanyak tiga pohon yang berasal dari Batur Agung, 
Dusun Kedungpoh Lor, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, 
Yogyakarta. 

Alat yang digunakan berupa gergaji rantai (chainsaw), gergaji belah (bandsaw), 
gergaji lingkar (circlesaw), kaliper digital, oven, timbangan analitis, desikator, gelas ukur, 
loupe dengan perbesaran 10x, moisture meter, Universal Testing Machine, mesin dan 
peralatan bubut, mesin pengampelas berbentuk piringan (disc sander), mesin dan 
peralatan bor, mesin dan peralatan ketam (thicknesser).  

 
 

Metode 
 
 

Pembuatan Contoh Uji : pohon akasia ditebang, dilakukan pembagian batang dengan 
panjang 120 cm (dibagi 3 : bagian pangkal, tengah dan ujung) dengan pola pembelahan 
searah (Live sawing) dan dipilih 1-2 lembar papan tebal  (2 x 7,5 x 120 cm). Ukuran contoh 
uji sifat pengerjaan kayu masing-masing adalah sebagai berikut : sifat pengetaman (2 x 7,5 
x 30) cm, penggergajian/pembelahan (2 x 7,5 x 30) cm, pengampelasan (2 x 5 x 30) cm, 
pengeboran (2 x 5 x 30) cm, dan pembubutan (2 x 2 x 15) cm. Untuk informasi pendukung 
maka dilakukan pembuatan sampel uji sifat fisika (berat jenis dan penyusutan) dan 
mekanika kayu (kekerasan).  
 

Pengujian dan Pengamatan : pengujian dilakukan dengan menggunakan pedoman 
ASTM (Anonim, 1985), Kasmudjo (1999), dan Anonim (1983) yang dimodifikasi sesuai 
dengan ketersediaan bahan kayu dan peralatan. Pengamatan sifat penggergajian, 
pengetaman, pengampelasan, pengeboran, dan pembubutan berupa serat terangkat 
(raised grain), serat berbulu (fuzzy grain), serat patah (torn grain), dan tanda serpih (chip 
mark) dinyatakan dalam persen (%). Informasi pendukung lainnya diperoleh antara lain 
dengan pengujian sifat fisika dan mekanika kayu yang meliputi berat jenis, penyusutan 
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  Keterangan :   U1 = umur 5 tahun,  U2 = umur 10 tahun,  U3 = umur 15 tahun,  B1 = bagian pangkal,  B2 = bagian tengah,  B3 =    
bagian ujung 

(radial dan tangensial), dan kekerasan. Pengujian dilakukan berdasarkan British Standard 
BS. 373 (1957). 

 
 

Analisis Data 
 
 

Analisis data menggunakan rancangan percobaan acak lengkap (Completely 
Randomized Design) dengan model percobaan faktorial menggunakan 2 faktor, yaitu umur 
(5, 10, 15 tahun) dan bagian batang (pangkal, tengah dan ujung). Jika hasil sidik ragam 
menunjukkan adanya faktor yang menyebabkan berbeda nyata atau sangat nyata, maka 
dilakukan analisis lanjutan dengan metode HSD (Honestly Significance Different). 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

Nilai sifat pengerjaan kayu akasia pada penelitian ini berupa penggergajian 
(pembelahan), pengetaman, pengampelasan, pengeboran, dan pembubutan. Selain itu 
juga diberikan nilai informasi sifat pendukung yaitu berat jenis, penyusutan (t) dan (r) serta 
sifat kekerasan kayunya. Adapun hasil penelitian disajikan pada tabel berikut : 

 
Tabel 1. Pengujian sifat pengerjaan, fisika, mekanika kayu Acacia auriculiformis A. Cunn. 

ex. Benth 

Umur Bagian 
Batang 

Cacat  Pengerjaan (%) Sifat Fisika Kekuatan 
(Mekanika) 
(kg/cm2) 

Peng- 
gergajian 

Pe-
ngetaman 

Peng- 
ampelasan 

Penge-
boran 

Pem-
bubutan 

Berat 
Jenis 

Penyusutan 
(%) 

T R 
U1 B3 3,25 4,81 0,12 10,26 3,86 0,73 3,97 2,86 264,41 
 B2 2,62 1,93 0 10,22 2,85 0,59 4,06 3,53 268,78 
 B1 2,68 1,83 0 4,41 1,32 0,70 3,84 2,56 360,89 
Rata-rata 2,85 2,86 0,04 8,30 2,68 0,67 3,96 2,99 298,03 
U2 B3 2,01 3,47 0,05 6,66 2,58 0,69 4,04 3,37 334,39 
 B2 1,01 0,88 0 7,24 2,62 0,62 3,40 2,66 239,33 
 B1 1,36 0,47 0 5,41 0 0,65 3,50 2,14 242,70 
Rata-rata 1,46 1,60 0,02 6,43 1,73 0,65 3,64 2,72 272,14 
U3 B3 2,01 1,66 0 4,14 2,11 0,68 3,90 1,60 206,84 
 B2 1,92 1,27 0 4,96 0,60 0,60 3,66 3,01 211,15 
 B1 0,10 1,23 0 2,40 0,38 0,64 4,00 2,12 210,31 
Rata-rata 1,34 1,39 0 3,83 1,03 0,64 3,85 2,25 209,44 
Rata-rata Total 1,89 1,95 0,02 6,19 1,81 0,65 3,82 2,65 248,70 
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Tabel 2. Analisis  variasi sifat pengerjaan, fisika, dan mekanika kayu Acacia auriculiformis 
A. Cunn. ex. Benth 

Faktor 

Sifat Pengerjaan (%) Sifat Fisika Kekuatan 
(Mekanika) 
(kg/cm2) 

Peng- 
gergajian 

Pe- 
ngetaman 

Peng- 
ampelasan 

Pe-
ngeboran 

Pem-
bubutan 

Berat 
Jenis 

Penyusutan 
(%) 

T R 
Umur 1,204 * 1,041 * NS 3,188 ** NS 0,043 * NS NS ** 
Bagian 
Batang NS 1,426 ** 0,048 * 2,327 * NS NS NS NS ** 

Interaksi NS NS NS NS NS NS NS NS 38,5 ** 
 
 
Grafik pengujian cacat sifat pengerjaan kayu disajikan pada gambar berikut : 
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Gambar 1. Grafik pengujian sifat pengerjaan kayu Acacia auriculiformis 

 
 

Sifat Penggergajian (Pembelahan) 
 
 

Berdasarkan faktor umur diperoleh hasil bahwa nilai persen cacat penggergajian/ 
pembelahan kayu akasia umur 5 tahun lebih banyak dibandingkan umur 10 dan 15 tahun. 
Rata-rata persen cacat penggergajian/pembelahan umur 5 tahun 2,85%, 10 tahun 1,46% 
dan umur 15 tahun 1,34%. Dapat dikatakan bahwa semakin meningkat umur, cacat 
pengerjaan penggergajian/pembelahan yang dihasilkan makin sedikit. Makin tua umur 
pohon maka dinding sel akan makin tebal dengan bertambahnya zat kayu dan struktur 
kayu yang kompak, sehingga relatif lebih mampu bertahan terhadap efek kerusakan dari 
adanya kegiatan pengerjaan penggergajian/pembelahan (Kasmudjo, 1999; Davis, 1960 
dan 1962; Supriadi dan Rachman, 2002). 

Pada bagian bagian batang ujung menghasilkan cacat penggergajian/pembelahan 
sebesar 2,42%, bagian batang tengah 1,85%, dan bagian batang pangkal 1,38%. Bagian 
batang pangkal umumnya memberikan persen cacat penggergajian yang sangat sedikit 
sampai tidak ada cacat. Ini disebabkan kayu akasia bertekstur halus, berserat lurus, dan 
kandungan zat kayu (misalnya tanin) yang relatif banyak.  

Keterangan :   **   = sangat significant ,  *  = significant,  NS  = non significant  
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Sifat Pengetaman 
 
 

Dari rata-rata persen cacat pengerjaan pengetaman kayu akasia berdasarkan faktor 
umur, umur 5 tahun menghasilkan rata-rata persen cacat sebesar 2,86%, umur 10 tahun 
1,60%, dan umur 15 tahun 1,39%. Dengan demikian umur 5 tahun menghasilkan cacat 
pengetaman terbanyak, diikuti umur 10 dan 15 tahun. Makin meningkat umur kayu, cacat 
pengetaman yang dihasilkan makin sedikit.  Selain itu semakin tua umur pohon maka 
dinding sel akan semakin tebal dengan bertambahnya zat kayu dan struktur kayu yang 
kompak, sehingga relatif lebih mampu bertahan terhadap efek kerusakan dari adanya 
kegiatan pengerjaan pengetaman (Kasmudjo, 1999; Davis, 1960 dan 1962; Supriadi dan 
Rachman, 2002).  

Pada bagian batang yang berbeda menunjukkan bahwa rata-rata cacat pengerjaan 
pengetaman semakin sedikit dari bagian batang ujung kearah bagian batang pangkal. 
Bagian batang ujung memiliki rata-rata cacat pengetaman sebesar 3,31%, bagian batang 
tengah 1,36% dan bagian batang pangkal 1,18%. Ini disebabkan kayu akasia bagian 
pangkal bertekstur halus, berserat lurus, dan kandungan zat kayunya, misalnya 
kandungan tanin sebesar 7,30%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Supriadi dan Rachman 
(2002) yang menyebutkan bahwa makin ke atas/ujung bagian batang maka sifat 
pengerjaannya cenderung akan makin jelek.   

 
 

Sifat Pengampelasan 
 
 

Dari data sifat pengampelasan kayu akasia termasuk sangat kecil sehingga sangat 
baik dalam proses akhir dari pengerjaan sebagai bahan mebel dan kerajinan. Nilai rata-
rata cacat pengerjaan yang timbul karena pengerjaan pengampelasan sebesar 0,02% atau 
antara 0 sampai 0,04%. Menurut perbedaan umur maupun bagian batangnya, kayu akasia 
tetap menghasilkan cacat pengerjaan dengan angka yang sangat kecil.  

Berdasarkan faktor bagian batang, cacat pengerjaan pengampelasan hanya terjadi 
pada bagian ujung saja (0-0,22%). Hal ini dikarenakan bagian kayu ujung memiliki 
diameter kayu yang relatif kecil, sehingga kemungkinan adanya porsi kayu gubal pada 
contoh uji lebih banyak (kurang lebih 55%). Jika kayu dikenai oleh aksi pengampelas pada 
mesin pengampelas (disk-sander) maka akan banyak timbul cacat akibat aksi mesin 
pengampelas (Davis, 1960 dan 1962; Koch, 1964). 

Menurut perbedaan umur menunjukkan bahwa makin meningkat umur pohon maka 
pengerjaan pengampelasan kayu akasia akan menghasilkan cacat pengerjaan  
pengampelasan yang banyak. Rata-rata cacat yang dihasilkan pohon akasia umur 5 tahun 
0,04%, umur 10 tahun 0,02%, sedangkan pada umur 15 tahun tidak ada cacat (0%).  
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Sifat Pengeboran 
 
 

Hasil cacat kayu akasia karena pengerjaan pengeboran rata-rata sebesar 6,19% 
atau antara 3,83% sampai 8,30%. Pengerjaan pengeboran ini menghasilkan persen cacat 
paling besar diantara sifat pengerjaan lainnya karena aksi pengerjaannya yang memotong 
tegak lurus arah serat, sehingga dibutuhkan struktur kayu yang kuat, kompak dan berserat 
lurus untuk menahan aksi pengerjaan tersebut. 

Berdasarkan faktor umur, cacat pengeboran yang dihasilkan kayu akasia umur 5 
tahun 8,30%, umur 10 tahun 6,43% dan umur 15 tahun 3,83%, sedangkan berdasarkan 
faktor bagian batang, cacat pengeboran yang dihasilkan bagian batang ujung 7,02%, 
bagian batang tengah 7,47% dan bagian batang pangkal 4,07%. Bila dilihat dari faktor 
umur, makin meningkat umur dari 5 tahun hingga umur 15 tahun, cacat akibat pengerjaan 
pengeboran semakin sedikit, sedangkan berdasarkan bagian batang tidak demikian. 
Bagian batang kayu tengah pada umur 10 dan 15 tahun menghasilkan cacat tertinggi 
daripada kayu ujung dan pangkal, sedangkan pada kayu akasia umur 5 tahun semakin 
meningkat dari bagian batang pangkal menuju bagian batang ujung. Hal ini disebabkan 
adanya pengaruh struktur kayu yang kurang kompak mengingat berat jenis pada bagian 
kayu tengah sangat bervariasi. Selain itu adanya pengaruh arah serat kayu yang berpadu 
akibat adanya mata kayu.  

 
 

Sifat Pembubutan 
 
 

Dari data sifat pengerjaan pembubutan, kayu akasia menghasilkan cacat yang relatif 
sedikit sehingga sangat baik karena nilai rata-rata pengerjaan pembubutannya sebesar 
1.81% atau antara 1,03% sampai 2,68%. Berdasarkan faktor perbedaan umur kayu 
akasia, terlihat bahwa makin meningkat umur kayu yang dikerjakan, cacat yang dihasilkan 
juga makin menurun. Rata-rata cacat yang dihasilkan dari pengerjaan pembubutan untuk 
umur 5 tahun sebesar 2,68%, umur 10 tahun 1,73% dan umur 15 tahun 1,03%. Begitu pula 
dengan bagian batang ujung kearah bagian batang pangkal secara keseluruhan. Rata-rata 
cacat yang dihasilkan dari pengerjaan pembubutan untuk bagian batang ujung 2,85%, 
bagian batang tengah 2,02% dan bagian batang pangkal 0,57%. Perbedaan hasil persen 
cacat pembubutan pada umur 10 tahun ada, tetapi nilainya kecil, sehingga tidak 
mempengaruhi sifat pengerjaan pembubutan secara keseluruhan.  

 
 

Sifat Fisika dan Mekanika Kayu 
 
 

Sifat-sifat ini dikemukakan sebagai pendukung sifat pengerjaan kayu akasia karena hasil 
uji pengerjaan kayu juga terkait dengan berat jenis, sifat penyusutan (t) dan (r) dan 
kekuatan.  
Berat Jenis : berat jenis kayu akasia berkisar antara 0,58-0,77 atau rata-rata 0,65 
sehingga termasuk cukup berat dan keras. Berat jenis kayu akasia umur 5 tahun (0,67) 
sedikit lebih tinggi dari pada umur 10 tahun (0,65) dan 15 tahun (0,64). Dari bagian batang, 
nilai rata-rata berat jenis kayu akasia pada menunjukkan pola perubahan berat jenis 
dimana batang bagian ujung memiliki berat jenis paling besar (0,70),  kemudian menurun 
pada bagian batang tengah (0,60), dan meningkat kembali pada bagian pangkal (0,66). 
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Perbedaan ini diduga disebabkan oleh variasi dimensi sel dari masing-masing bagian 
batang yang berbeda, dimana variasi ini dipengaruhi oleh perkembangan diameter sel 
kayu, panjang sel, tebal dinding sel, serta berubahnya sel kayu akibat perbedaan letak 
atau kedudukan dalam batang (Panshin dan de Zeeuw, 1970; Haygreen dan Bowyer, 
1996). 
Penyusutan Kayu :  tangensial termasuk rendah karena kurang dari 6,5%, yaitu antara 
2,73% sampai 4,74% atau rata-rata 3,82% . Angka penyusutannya menurut perbedaan 
umur dan bagian batang sangat bervariasi yang mungkin dipengaruhi oleh adanya 
beberapa mata kayu kecil pada masing-masing faktor tersebut atau adanya campuran 
kayu gubal karena pengaruh diameter pohon yang kecil. Penyusutan arah radial kayu 
akasia juga termasuk rendah karena nilainya antara 1,59% sampai 4,21%. Umur yang 
makin bertambah ternyata nilai penyusutan radialnya berkurang. Walaupun sejalan 
dengan berat jenisnya namun keadaan yang demikian kurang lazim. Hal ini mungkin kayu 
akasia pada umur yang meningkat berada pada tempat tumbuh dengan kondisi tanah 
yang relatif lebih baik. Nilai rasio T/R kayu akasia secara keseluruhan baik, yaitu 
mempunyai nilai rata-rata 1,44 (kurang dari 1,5) (Kasmudjo, 2001).  
Sifat Mekanika (Kekerasan) Kayu : angka kekerasan kayu akasia berkisar antara 
153,95-376,03 kg/cm2 atau mempunyai rata-rata sebesar 248 kg/cm2. Variasi yang cukup 
tinggi hanya terjadi pada kayu umur 15 tahun yang mungkin disebabkan karena faktor 
tempat tumbuhnya.  
 
 

KESIMPULAN 
 
 

1. Nilai pengerjaan kayu Acacia auriculiformis memberikan cacat sebesar : 
penggergajian (pembelahan) 0,1-3,25%; pengetaman 0,47-4,81%; pengampelasan 
0,0- 0,12%; pengeboran 2,40-10,26% dan pembubutan 0-3,86%, kurang dari 20 % 
sehingga termasuk kelas pengerjaan I (sangat baik).  

2. Secara umum kayu akasia umur 10 - 15 tahun bagian pangkal dan tengah dapat 
digunakan sebagai bahan aneka mebel dan kerajinan, karena memiliki sifat 
pengerjaan sangat baik dan dimensi yang stabil. Sedangkan kayu akasia umur 5 tahun 
dan bagian batang ujung sedikit lebih terbatas, misalnya untuk aneka bubutan kecil 
dan aneka souvernir. 
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