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PELUANG KAYU MINDI, PINUS DAN TREMBESI
SEBAGAI BAHAN MEBEL DAN  KERAJINAN
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Bagian Teknologi Hasil Hutan,Fakultas Kehutanan, UGM Jl. Agro No : 1 Bulaksumur
Yogyakarta, mobile: 081328283344, email : kasmudjo@yahoo.com

Abstrak

Jenis kayu untuk bahan mebel dan kerajinan harus memenuhi syarat tertentu.
Persyaratan tersebut adalah yang terkait dengan kualitas produk, disamping kuantitas
(rendemen) dan kemudahan pengerjaannya. Jenis kayu mindi, pinus yang potensinya
memadai dan kayu trembesi yang banyak disekitar kita, perlu upaya pemanfaatannya
sebagai bahan mebel dan kerajinan. Melalui uji kualitas bahan baku peluang tersebut
akan diketahui kepastiannya. Kayu mindi dengan corak lingkaran tahun yang jelas
(menarik), rasio T/R = 1,49 termasuk stabil, mudah dikerjakan dengan hasil finishing
memadai dan mempunyai peluang cukup baik sebagai bahan mebel dan kerajinan.
Kayu pinus mempunyai tekstur halus dengan warna kayu kuning terang, rasio T/R =
1,30 termasuk sangat stabil, mudah dikerjakan dengan hasil finishing cukup memadai
dan peluangnya juga cukup baik. Kayu trembesi dengan warna coklat kehitaman
kayunya agak kasar, rasio T/R = 1,51 termasuk stabil tetapi agak sulit pengerjaannya,
finishingnya kurang memadai (sedang), peluang sebagai bahan mebel kurang prioritas
tetapi untuk macam-macam produk kerajinan cukup baik.

Kata Kunci : Jenis kayu lain, syarat kualitas produk, prioritas peluang.

PENDAHULUAN

Jenis kayu untuk bahan baku mebel dan kerajinan yang sudah dikenal dan
digunakan antara lain seperti : mahoni, sonokeling, jati, eboni dan ramin. Jenis-jenis
kayu tersebut umumnya sudah semakin mahal harganya dan dilain sisi juga sudah
semakin sulit untuk diperoleh dalam jumlah yang memadai.

Dengan demikian kontinyuitas usaha dari waktu ke waktu dapat semakin
terganggu, sehingga kedepan berpeluang menurunkan laju pengembangan usaha
mebel dan kerajinan di Indonesia. Faktor bahan baku saat ini menjadi salah satu
masalah yang perlu segera ditangani agar usaha dibidang permebelan tidak
mengalami stagnasi yang berkepanjangan.

Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk mulai mengatasi
masalah bahan baku tadi, misalnya dengan melakukan kajian yang lengkap dan
menyeluruh tentang jenis-jenis kayu lain (belum banyak digunakan) khususnya dari
jenis-jenis kayu selain jati yang relatif potensial ketersediannya dan berpeluang
sebagai jenis pengganti (diversifikasi).

Jenis kayu mindi sudah mulai dikembangkan bahkan ada yang telah berumur
15 tahun. Kayu pinus tersedia sangat luas dan pemanfaatannya masih mengutamakan
getahnya, sedangkan pemanfaatan kayunya belum optimal. Kayu trembesi memang
belum ditanam secara luas, tetapi mudah ditemui di tepi jalan, pekarangan atau pada
lahan-lahan yang kurang baik untuk jenis kayu lain.

Penelitian jenis-jenis kayu tersebut seperti : sifat pengerjaan, finishing,
perekatan, pengeringan dan keawetannya, sifat fisik, fisika dan kekuatannya perlu
dilakukan guna mengetahui peluang jenis kayu tersebut sebagai bahan baku mebel
dan kerajinan. Dengan analisis kesesuaian dari jenis-jenis kayu diatas diharapkan
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dapat diperoleh informasi yang memadai dari jenis-jenis kayu tersebut untuk bahan
baku mebel dan kerajinan sesuai dengan skala alternatif dan prioritasnya.

BAHAN DAN METODE

1. Urutan jalannya penelitian ini dapat diberikan sebagai berikut :
a. Mula-mula disiapkan bahan kayu dengan membeli dari penggergajian kayu

atau toko kayu di Yogyakarta
b. Kayu yang tersedia kemudian dikeringkan dipanas matahari secukupnya (2–3

hari) sampai kadar air 10–12%
c. Selanjutnya kayu yang tersedia diketam seperlunya untuk meratakan

permukaannya.
d. Setelah itu kayu dipotong dan dibelah sesuai ukuran contoh uji yang diperlukan

yaitu :
 Sifat fisik : 2 x 6 x 10 cm sebanyak 3 buah/jenis
 Sifat fisika

Kadar air : 2 x 2 x 2 cm, sebanyak 3 buah/jenis
Berat jenis : 2 x 2 x 2 cm, sebanyak 3 buah/jenis
Penyusutan : 1,5 x 3 x 3, sebanyak 3 buah/jenis

 Sifat mekanika/kekuatan
Kekerasan : 2 x 2 x 2 cm sebanyak 3 buah/jenis
Kekuatan tekan tegak lurus serat : 2 x 2 x 6 = 3 buah/jenis
Kekuatan sejajar serat : 2 x 2 x 8 cm, sebanyak 3 buah/jenis

 Sifat perekatan : 1,905 x 3,81 x 5,08 sebanyak 3 buah/jenis
 Sifat pengerjaan

Pengetaman : 2 x 12 x 90 cm, sebanyak 3 buah/jenis
Penggergajian : 2 x 5 x 90 cm, sebanyak 3 buah/jenis
Pembubutan : 2 x 2 x 30 cm, sebanyak 3 buah/jenis
Pengeboran : 2 x 15 x 30 cm, sebanyak 3 buah/jenis
Pengampelasan : 2 x 5 x 30 cm, sebanyak 3 buah/jenis

 Sifat finishing/pempolituran : 2 x 15 x 20 cm, sebanyak 3 buah/jenis
 Sifat kekeringan dan keawetan : menyatu dengan sifat penyusutan dan

diambil dari data skonder/pustaka dan penelitian terbatas.

2. Pengujian dan analisis data
Pengujian contoh uji penelitian menggunakan pedoman, standar dan pustaka

yang tersedia, misalnya :
 Pengamatan sifat fisik dengan Soenardi (1976) dan Kasmudjo (2001)
 Pengujian sifat fisika, mekanika, dan perekatan dengan Anonim (ASTM, 1974

dan BS – 1957)
 Pengujian sifat pengerjaan dan finishing dengan Anonim (1983) dan Kasmudjo

(1992 dan 2004)
 Dari hasil pengujian kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus

yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian dilakukan uji kesesuaian sesuai
dengan pedoman (pustaka) yang ada, untuk menentukan perbedaan dan
peringkat kualitas jenis-jenis kayu yang diteliti dan peluangnya untuk bahan
mebel dan kerajinan kayu.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Hasil Penelitian
1.1. Sifat Fisik

Hasil pengamatan rata-rata sifat fisik beberapa jenis kayu lain adalah sebagai
berikut :

Tabel 1. Sifat Fisik Beberapa Jenis Kayu Lain.
Sifat FisikNo. Jenis

Kayu Warna Bau Serat Tekstur Kesan
Raba

Kilap Keras Berat

1. Mindi (Melia
azedarach)

Kuning coklat
kemerahan

Tidak
spesifik

Lurus
berpadu

Sedang
- kasar

Sedang Sedang
– kilap

Agak
keras

Agak
berat

2. Pinus (Pinus
merkusii)

Coklat
kekuningan

Tidak
spesifik

Lurus
berpadu

Agak
kasar

Agak
halus

Sedang Agak
keras

Agak
berat

3. Trembesi
(Samanea
saman)

Coklat tua-
coklat

Tidak
spesifik

Berpadu-
agak
bergelom
bang

Agak
kasar

Agak
kasar

Sedang Agak
keras

Agak
berat

Catatan : data  berasal dari 3 ulangan

Dari tabel sifat fisik jenis kayu tersebut, yang tampak menarik ialah sifat fisik kayu
mindi. Dari parameter warna, tekstur, bau, kesan raba, kilap, keras dan berat, kayu ini
memiliki sifat yang relatif lebih menonjol dari jenis kayu yang lainnya.

1.2. Sifat Fisika
Hasil pengujian rata-rata sifat fisika beberapa jenis kayu lain adalah sebagai

berikut :

Tabel  2. Sifat Fisika Beberapa Jenis Kayu Lain
No. Jenis Kayu Sifat Fisika

Kadar air
kering udara

(%)

Berat Jenis
(BJ)

Penyusutan
(T)
%

Penyusutan
(R) %

1. Mindi 10.57 0.56 7.2 4.9
2. Pinus 10.75 0.47 6.7 5.1
3. Trembesi 9.45 0.54 5.5 3.8

Variasi hampir semua sifat fisika tidak terlalu besar, berat jenisnya
semua menengah dengan nilai rasio T/R 1,30 – 1,51.

1.3. Sifat Kekuatan (Mekanika)
Hasil pengujian rata-rata sifat mekanika (kekuatan) beberapa jenis kayu

lain adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sifat Mekanika (Kekuatan) Beberapa Jenis Kayu Lain.
No. Jenis Kayu Sifat Mekanika (Kekuatan) (kg/cm2)

Kekerasan
Kayu

Keteguhan
Tekan Sejajar

Serat

Keteguhan
Tekan Tegak
Lurus Serat

1. Mindi 682.42 1593.31 753.25
2. Pinus 438.95 1374.59 538.73
3. Trembesi 715.00 1603.41 703.28
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai kekuatan kayu masing-
masing jenis kayu bervariasi. Kayu pinus, mindi dan trembesi berturut-turut
memiliki kekerasan dan kekuatan yang semakin besar (meningkat).

1.4. Sifat Perekatan
Sifat perekatan rata-rata jenis kayu lain sebagai bahan mebel dan

kerajinan kayu disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4. Sifat Perekatan Beberapa Jenis Kayu Lain.
Jenis Kayu Kekuatan Rekat (kg/cm2) Kerusakan kayu (%)

Mindi 51.69 60
Pinus 73.83 46
Trembesi 82.36 87

Dari tabel diatas terlihat bahwa kekuatan rekat dan prosentase
kerusakan kayu beberapa jenis kayu lain sangat bervariasi. Pada Kayu mindi,
memiliki kekuatan rekat cukup, sedangkan pada pinus dan trembesi kekuatan
rekatnya tinggi. Untuk kerusakan kayu semuanya relatif besar dan hanya pada
kayu pinus persentase kerusakan kayunya lebih kecil.

1.5. Sifat Pengerjaan
  Hasil  penelitian sifat pengerjaan beberapa jenis kayu lain meliputi : sifat

pengetaman, sifat penggergajian/pembelahan, sifat pengeboran, sifat
pembubutan, dan sifat pengampelasan. Rata-rata sifat pengerjaan beberapa
jenis kayu disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Sifat Pengerjaan Beberapa Jenis Kayu Lain
No. Jenis Sifat Pengerjaan (%) Rata-

Kayu Pengetaman Penggergajian/
pembelahan

Pengebor
an

Pembubutan Pengampelas
an

rata

1. Mindi 8.35 7.85 10.79 3.43 0.14 6.11
2. Pinus 9.38 2.58 11.69 6.28 4.54 6,90
3. Trembesi 33.82 17.95 17.60 16.48 8.95 18.96

Dari tabel diatas nampak bahwa cacat pengerjaan yang dihasilkan pada
beberapa jenis kayu relatif kecil, seperti mindi, dan pinus. Namun pada jenis
trembesi masih menghasilkan cacat lebih banyak pada beberapa sifat
pengerjaannya.

1.6. Sifat Finishing
Hasil finishing rata-rata dengan politur (natural) dan melamic diberikan sebagai

berikut :
Tabel 6. Sifat Finishing Beberapa Jenis Kayu Lain

No. Jenis
Kayu

Jenis
Finishing

Warna Kilap Kehalusan Dekorasi Respon

1. Mindi Politur KmC Sedang Sedang Agak Baik
Melamic KmC Kilap Halus Agak Baik

2. Pinus Politur Km Agak Agak Kurang Cukup
Melamic Km Kilap Halus Agak Baik

3. Trembesi Politur C Sedang Sedang Kurang Sedang
Melamic Cm Agak Agak Kurang Sedang

Keterangan : KmC : kuning muda kecoklatan, Km : kuning muda, C : coklat,
Cm : coklat muda
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa jenis kayu terpilih mempunyai nilai
sifat finishing yang bervariasi dari warna kuning sampai coklat, kilap dan
kehalusan sedang sampai halus dan mengkilap. Finishing dengan melamic
lebih jelas (terang), sedang sifat dekorasinya  sebagian masih kurang.

1.7. Sifat Pengeringan dan Keawetan
a. Sifat Pengeringan

Mengenai sifat pengeringan beberapa jenis kayu lain diberikan sebagai
berikut.

Tabel 7. Sifat Pengeringan Beberapa Jenis Kayu Lain
No. Jenis Kelas Pengeringan Alami Bagan Pengeringan Dapur Pengering Cacat

Kayu Tebal
(Cm)

Ka/
Ku/ (%)

Waktu
(Hari)

Tebal
(Cm)

Ka
(%)

Waktu
(Hari)

Suhu
(˚C)

RH (%)

1. Mindi Mudah 2,5 15 47 2,5 12 7 60-80 80-40 Pecah ujung,
melengkung

2. Pinus Agak
mudah

2 15 30 2 10 5 54,4-
82,2

76-30 Cekung,
retak, pecah
ujung, retak
permukaan,

mudah
diserang

jamur biru
3. Trembesi Agak

mudah
2,5 12 60 - - - - - Pecah ujung,

retak
permukaan

Dari data diatas disajikan kelas pengeringan beberapa jenis kayu lain
berdasarkan kecepatan pengeringannya. Dari data diperoleh informasi untuk
kayu mindi dan pinus, termasuk kelas mudah untuk dikeringkan.

b. Keawetan
Mengenai sifat keawetan beberapa jenis kayu lain yang diteliti diberikan

sebagai berikut.
Tabel 8. Sifat Keawetan Beberapa Jenis Kayu Non Jati

No. Jenis Kayu Kelas
Awet

Kelas
Keterawetan

Daya Tahan

1. Mindi IV – V Sedang Terhadap jamur pelapuk kayu
termasuk kelas II - III

2. Pinus IV Mudah Terhadap rayap kayu kering
(Cryptotermes cynocephalus
Light) Termasuk kelas III

3. Trembesi IV Sukar Terhadap rayap kayu kering
(Cryptotermes cynocephalus
Light) Termasuk kelas IV

Sifat keawetan kayu terkait dengan sifat keawetan alaminya. Dari data
diperoleh untuk beberapa jenis kayu yang disajikan memiliki kelas awet berkisar
antara IV – V, dengan kelas keterawetan mudah sampai sukar.

Dari data diatas kayu  trembesi memiliki kelas daya tahan terhadap rayap kayu
kering IV (kurang), untuk kayu pinus daya tahannya termasuk kelas III. Untuk kelas
daya tahan terhadap jamur pelapuk, kayu mindi relative baik yaitu termasuk kelas II
– III
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2. Pembahasan
2.1. Sifat Fisik
a. Warna

Warna kayu diperlukan secara khas dalam produk mebel kerajinan
kayu. Warna kayu diperlukan dalam pembuatan mebel dan kerajinan kayu
karena dapat memberikan nilai atau daya beli.

Dari penelitian yang dilakukan, warna dari tiga jenis kayu bukan
merupakan kendala untuk dijadikan bahan baku mebel, mengingat warna kayu
sangat berhubungan dengan selera konsumen. Kayu mindi merupakan kayu
dengan warna tidak tua dan bercorak bagus. Kayu trembesi merupakan kayu
dengan warna tua, sedangkan kayu pinus relatif lebih muda dan cerah. Untuk
kayu dengan warna muda ini juga mempunyai penggemar/segmen pasar
tersendiri dengan syarat warna kayu harus kompak atau homogen.

b. Bau
Dalam industri mebel kayu, peran bau tidak begitu menonjol. Secara

umum, diusahakan agar mebel kayu yang dihasilkan tidak menimbulkan bau
yang tidak sedap.

Pada  penelitian ini tidak ditemukan adanya bau yang spesifik pada
semua sampel kayu dan memenuhi syarat untuk bahan mebel dan kerajinan.

c. Serat
Corak serat dan arah serat dari kayu dapat mempengaruhi tekstur,

kesan raba, homogenitas warna maupun kilap dari kayu tersebut. Arah serat
kayu juga akan menimbulkan aneka warna kayu, arah serat yang menarik,
keserasian arah serat, dan kesan dekoratif serat.

Kayu mindi, pinus merupakan kayu dengan serat yang mayoritas lurus,
walaupun beberapa ditemui adanya berkas serat yang bergelombang atau
berpadu. Pada kayu trembesi, serat cenderung agak kasar bergelombang dan
berpadu.

d. Tekstur
Tekstur kayu adalah sifat permukaan bahan yang ditentukan oleh

bentuk, ukuran, jumlah dan sifat sel-sel penyusun kayu tersebut. Pada produksi
mebel kayu, tekstur yang halus lebih diminati. Tekstur tidak hanya berpengaruh
pada kesan raba permukaan kayu, tetapi juga pada sifat kilap maupun proses
finishing produk tersebut. Bahan yang ideal untuk pembuatan mebel ialah kayu
dengan tekstur yang halus. Pada penelitian, kayu trembesi memiliki tekstur yang
relatife agak kasar dibanding dengan kayu lainnya, sehingga peluangnya
tertentu saja.

e. Kesan raba
Kesan raba kayu dalam penelitian ini dari kesan agak kasar sampai agak

halus. Produk mebel kayu termasuk dituntut mempunyai kesan raba yang tidak
kasar. Hanya kayu trembesi yang memberikan kesan raba kurang halus,tetapi
untuk kerajinan masih memungkinkan.

f. Kilap
Sifat kilap kayu ini diperlukan pada produk-produk mebel kayu yang

dibuat dengan memunculkan sifat asli kayu tersebut. Pada penelitian yang
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dilakukan semua jenis-jenis kayu yang diteliti menunjukkan kilap dari sedang
sampai dengan mengkilap.

g. Keras
Kekerasan kayu dibutuhkan dalam penggunaan bahan kayu sebagai

mebel karena mebel (terutama komponen daun meja atau bagian-bagian tepi
mebel) harus memenuhi kekuatan untuk menahan gaya yang menyebabkan
lengkungan. Bahan kekerasan menentukan kemudahan pengerjaan dan
hasilnya. Dari penelitian yang dilakukan, nilai kekerasan kayu semua jenis kayu
menunjukkan nilai yang relatif agak tinggi (keras-agak keras), terutama kayu
trembesi.

h. Berat
Berat kayu biasanya digunakan untuk mendekati nilai kekuatan kayu.

Hal ini merupakan cara yang cukup praktis, walaupun tidak memberikan nilai
sifat-sifat lainnya. Kayu yang memiliki berat lebih tinggi, biasanya memiliki nilai
kekuatan yang lebih tinggi pula.

Dari hasil dan pembahasan sifat fisik ini dapat diberikan urutan
kualitasnya. Mindi berkualitas : baik,  Pinus : cukup  dan    Trembesi : sedang

2.2.  Sifat Fisika
a. Kadar air kayu

Kadar air kayu sangat berkaitan dengan lingkungan disekitar kayu
tersebut. Untuk tujuan penggunaan kayu sebagai mebel dan kerajinan,
informasi tentang kadar air (terutama kadar air kering udara) sangat
dibutuhkan. Masing-masing jenis kayu memiliki nilai kadar air kering udara yang
berbeda-beda, akan tetapi masih dalam kisaran tertentu. Di Indonesia, kadar air
kering udara sebesar 10 – 18%, sedangkan untuk Yogyakarta berkisar antara
12 – 14%, sehingga termasuk memadai.

Pada penelitian yang dilakukan, tiga jenis kayu lain tersebut memiliki
kadar air kering udara yang berada dalam kisaran  kondisi di Indonesia.

b. Berat jenis
Hasil penelitian nilai berat jenis ini, kayu tersebut masih belum mencapai

variasi optimal dan diindikasikan bahwa nilai berat jenis kayu yang diteliti
berada dikisaran bawah nilai berat jenis rata-rata. Kondisi ini dimungkinkan
karena kayu-kayu yang digunakan sebagai bahan penelitian (mayoritas diambil
dari pedagang/toko kayu) dengan variasi kondisi yang tinggi.

c. Penyusutan kayu
Penyusutan kayu merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian

besar dalam produksi mebel kayu. Penyusutan kayu yang tidak terkendali akan
menyebabkan cacat, mekanis yang fatal, seperti : retak, pecah-pecah,
melengkung, bergelombang dan sebagainya.

Cacat pengeringan dapat terjadi karena ketidak cermatan dalam proses
pengeringan dan kandungan air yang belum sesuai dengan lingkungannya.

Dari penelitian yang dilakukan, nilai penyusutuan kayu dari ketiga jenis
kayu lain adalah sebagai brikut:
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Tabel 9. Nilai Penyusutan Arah Tangensial (T), Radial (R) dan Nilai Rasio T/R
Beberapa Jenis Kayu Lain.

Penyusutan (%)No. Jenis Kayu T R T/R Kelas/Urutan

1. Pinus 6,7 5,1 1,30 Baik / 1
2. Mindi 7,2 4,0 1,49 Baik/ 2
3. Trembesi 5,5 3,8 1,51 Cukup/ 3

Dari parameter penilaian T/R yaitu rasio penyusutan antara arah
tangensial dan radial, terlihat bahwa kayu, pinus, dan mindi menunjukkan hasil
yang baik (nilai rasio T/R ≤ 1,50, dan kayu trembesi, dalam grade cukup. Rasio
T/R semakin mendekati angka 1, maka kayu tersebut semakin baik, karena
kayu tersebut relatif stabil dan seimbang dalam dua arah penyusutan yang
berbeda.

2.3. Sifat kekuatan (Mekanika)
Sifat mekanika yang juga umum disebut sebagai sifat kekuatan kayu

diperlukan sebagai pertimbangan pemilihan bahan baku mebel kayu.
Kayu dengan warna yang lebih tua (kuning-coklat tua) biasanya memiliki

kekuatan yang lebih baik dibanding dengan kayu dengan warna yang lebih
muda (putih-krem).

Kekuatan tekan sejajar serat ialah kemampuan kayu untuk menahan
beban yang dipikul dengan gaya sejajar serat kayu. Hal ini dibutuhkan untuk
menentukan beban yang dapat dipikul oleh kaki mebel. Kekuatan tekan tegak
lurus serat kayu ialah kemampuan kayu menahan beban yang dipikul dengan
gaya tegak lurus serat kayu. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan rancangan
sambungan-sambungan antar siku-siku kayu dalam arah mendatar atau pada
komponen penyangga.

Secara umum, dari segi kekuatan kayunya, ketiga jenis kayu tersebut
dapat digunakan sebagai bahan baku mebel kayu. Sampel kayu yang diuji
untuk uji kekuatan kayu ini dimungkinkan belum menunjukkan kekuatan kayu
yang sesungguhnya (optimal) dari masing-masing kayu. Hal ini dapat dilihat
bahwa nilai berat jenis kayu-kayu tersebut mayoritas termasuk tingkat
menengah saja.

Dengan demikian berdasar nilai kekerasan dan kekuatanya untuk bahan
mebel adalah : mindi : baik, sedangkan pinus dan trembesi termasuk : cukup

2.4. Sifat perekatan
Sifat perekatan berkaitan dengan kekuatan dan keberhasilan dua

permukaan kayu yang direkat dengan perekat, misalnya sambungan pada meja
atau kursi, perekatan panel pada dinding almari dan sebagainya. Bila nilai
persentase kerusakan kayu dan kekuatan rekat rendah, berarti daya kohesi
kayu jauh lebih tinggi dari kekuatan adhesi perekat dengan kayu.

Berdasarkan hasil pengujian tekan geser (shear strength) pada beberapa
jenis kayu yang diiteliti, terlihat bahwa kayu mindi memiliki kekuatan rekat
menengah, yaitu antara 25,5-53,47 kg/cm2 dengan  rata-rata persentase
kerusakan kayu rata-rata 60%, sehingga dikatakan proses perekatan berhasil.

Berbeda dengan kayu pinus, rata-rata kekuatan rekatnya mencapai 73,83
kg/cm2 dengan kerusakan kayu rata-rata 46%, sehingga agak terlalu kuat,
walaupun cukup berhasil.

Kayu trembesi memiliki kekuatan rekat yang tinggi, rata-rata sebesar
82,36 kg/cm2 dengan rata-rata kerusakan kayu masing-masing 87%. Pada kayu
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ini proses perekatannya dapat dikatakan berhasil dengan baik dan kekuatan
adhesi perekat dengan kayu cukup tinggi.

Dari paduan nilai kekuatan rekat dan kerusakan perekatan dapat
diberikan urutan kualitas sebagai berikut : mindi, pinus : baik, sedangkan
trembesi : cukup.

2.5 Sifat pengerjaan
Sifat pengerjaan beberapa jenis kayu yang diiteliti sangat bervariasi. Pada

kayu mindi rata-rata sifat pengerjaannya 6,11% (0,08–11,25%). Kayu mindi
dapat diampelas dan dibubut dengan prosentase cacat yang kecil, tetapi pada
pengetaman dan penggergajian/pembelahan, terutama pada pengeboran
menghasilkan prosentase cacat yang relatif besar. Cacat yang muncul pada
penggergajian/pembelahan dan pengeboran adalah fuzzy grain (serat berbulu),
sedangkan pada pengetaman paling banyak adalah raised grain (serat
terangkat). Serat berbulu disebabkan tekstur kayu mindi yang agak kasar,
sedangkan serat terangkat pada pengeboran disebabkan aksi menoreh atau
membelah yang dihambat pada arah serat (15–30˚). Secara keseluruhan kayu
mindi memiliki kelas pengerjaan kelas I (sangat baik).

Rata-rata sifat pengerjaan kayu pinus 6,90% (2,16–12,43%). Pada sifat
penggergajian, pembubutan dan pengampelasan cacat yang dihasilkan relatif
kecil, namun pada pengetaman dan pengobaran cacat yang dihasilkan relatif
banyak. Hal ini disebabkan adanya kandungan damar pada kayu pinus. Cacat
yang sering timbul pada pengerjaan kayu pinus adalah serat terangkat dan
berbulu. Secara keseluruhan kayu pinus memiliki kelas pengerjaan kelas I
(sangat baik).

Kayu trembesi merupakan kayu yang paling banyak menghasilkan cacat
pengerjaan dibandingkan beberapa jenis di atas, yaitu 18,06% (8,75–35,55%).
Pengetaman, penggergajian/pembelahan, pengeboran dan pembubutan
menghasilkan cacat yang banyak, kecuali pengampelasan. Kayu trembesi ini
memiliki teksur yang agak kasar dengan arah serat berpadu, sehingga sangat
sulit dalam pengerjaannya. Cacat yang paling banyak terdapat pada
pengetaman, yaitu 33,81% berupa serat tercabik, kemudian disusul
penggergajian, pengeboran dan pembubutan. Secara keseluruhan kayu
trembesi tetap memiliki kelas pengerjaan kelas I (sangat baik) walaupun perlu
perhatian dalam beberapa pengerjaanya. Karena cacat pengetaman kayu
trembesi yang dihasilkan sebesar 33,81% (antara 20–40%) maka pengetaman
kayu trembesi memiliki kelas pengerjaan kelas II (baik).

Kelas pengerjaan semua jenis kayu termasuk ke dalam kelas I – II, berarti
sangat baik sampai baik. Urutan kualitas dari baik sampai kurang secara
berturut-turut : mindi, pinus dan trembesi.

2.6. Sifat finishing
Dari hasil penelitian finishing beberapa jenis kayu, dengan bahan politur

(natural) dan melamic, ternyata dengan melamic lebih baik. Namun demikian
variasi masih banyak dijumpai pada hasil warna, kilap, kehalusan dan nilai
dekorasi (keindahan serat/gambar) yang diperoleh.

Warna kayu bervariasi dari kuning muda sampai coklat yang  dipengaruhi
warna asli kayu tersebut. Kilap hasil finishing dipengaruhi tangensial lebih
memberikan nilai dekoratif. Tentu hasil ini masih bisa diperbaiki dengan cara
menyamakan teknik penggergajian sortimennya. Kekurangan yang lain
diantaranya juga kadar air kayu yang masih bervariasi agak besar.
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 Hasil finishing dengan politur dan melamic untuk beberapa jenis kayu
berturut-turut dari yang terbaik sampai cukup adalah kayu mindi, pinus dan
trembesi.

2.7 Sifat pengeringan dan keawetan
Dari informasi sifat pengeringannya yaitu: paduan kemudahan, lama

waktu pengeringan dan cacat-cacat yang mungkin terjadi maka dapat diberikan
urutan kualitas sifat pengeringan jenis kayu tersebut yaitu mindi, pinus dan
trembesi.

Jenis kayu untuk mebel dan kerajinan kayu sebaiknya memiliki kelas awet
I–III. Dari data diatas untuk kayu mindi, pinus dan trembesi jika ditinjau dari
keawetannya kurang cocok jika digunakan sebagai bahan baku mebel dan
kerajinan. Namun sifat-sifat positif lain dari kayu tersebut dapat menjadi
pertimbangan untuk dapat digunakan sebagai bahan baku mebel dan kerajinan,
dan perlu pengawetan.

Pengujian daya tahan/keawetan kayu dilakukan secara laboratoris
maupun lapangan. Dari data disajikan pengujian laboratoris keawetan kayu
terhadap rayap kayu kering dan pengujian lapangan berupa keawetan kayu
terhadap jamur pelapuk dan percobaan kuburan. Nilai keawetan beberapa jenis
kayu pada penelitian ini berkisar antara II–V, sehingga sangat bervariasi.

Dengan informasi kelas awet dan lain-lain informasi yang terkait maka
jenis kayu pinus, trembesi dan mindi perlu diawetkan lebih dahulu, walaupun
dengan cara dan skala yang berbeda.

Seperti halnya pengeringan dalam pengawetan kayu juga perlu
memperhatikan sifat-sifat dasar kayu yang akan diawetkan. Untuk jenis-jenis
kayu tertentu, seperti kayu pinus sebaiknya seawal mungkin diawetkan dengan
pengawetan ringan seperti penyemprotan, pencelupan, pengkuasan atau
perendaman. Namun pada tahap selanjutnya perlu dilakukan pengawetan yang
tepat pada masing-masing jenis kayu tersebut.

KESIMPULAN

Jenis kayu untuk bahan mebel dan kerajinan harus memenuhi persyaratan
tertentu, terutama terkait dengan kualitas produk yang diperoleh.
1. Kayu mindi mempunyai peluang cukup baik dengan corak serat spesifik (jelas),

tekstur sedang/agak halus, agak mengkilap, kadar air kering udara (siap pakai)
memadai, berat jenis 0,56 (menengah), rasio T/R = 1,39 termasuk stabil,
kekerasan kayunya sedang/menengah, mudah direkat dan dikerjakan dengan
mudah (cacat minimal) dan difinishing dengan hasil baik. Pengeringan kayunya
mudah walaupun sering ada sedikit pecah ujung dengan kelas keterawetan sedang
sehingga terhadap serangan jamur harus diawetkan.

2. Kayu pinus mempunyai peluang cukup baik, dengan warna kayu kuning cerah,
tekstur sedang/agak halus, agak mengkilap, kadar air kering udara (siap pakai)
memadai, berat jenis 0,47 (menengah) rasio T/R 1,30 termasuk sangat stabil,
kekerasan kayunya sedang/menengah, agak mudah direkat dan dikerjakan dengan
mudah (cacat minimal) dan difinishing dengan hasil cukup baik. Pengeringan
kayunya cukup mudah tetapi harus hati-hati dan agak cepat karena mudah
diserang jamur biru dan retak permukaan.

3. Kayu trembesi mempunyai peluang agak kurang (sedang untuk bahan mebel
tetapi cukup baik untuk kerajinan kayu). Warna kayu trembesi coklat kehitaman
agak kasar, agak mengkilap, kadar air kering udara (siap pakai) memadai, berat
jenis 0,54 (menengah), rasio T/R 1,51 stabil, kekerasan kayunya agak keras, agak
sukar direkat dan dikerjakan dengan cacat agak minimal dengan finishing kurang
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baik (kurang merata). Pengeringan kayunya agak sulit, sedikit lama dan sering
mengalami pecah ujung, keterawetannya kurang sehingga harus diawetkan
terutama terhadap serangan rayap kayu kering.

4. Untuk bahan mebel dan kerajinan kayu mindi dan pinus berpeluang cukup baik,
sedangkan kayu trembesi lebih terbatas (tertentu).
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