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ABSTRAK

Tengkawang (Shorea macrophylla.) merupakan salah satu spesies cepat tumbuh yang belum 
diketahui sifat dan penggunaan kayunya. Selama ini tengkawang diketahui sebagai salah satu sumber 
minyak lemak yang bernilai tinggi, tetapi setelah tidak produktif lagi pohon ini umumnya ditebang untuk 
dimanfaatkan kayunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat dan potensi kayu tengkawang 
sebagai bahan baku furnitur Terro Table (meja terro) dari 2 pohon (A dan B) yang ditebang di Sei Seruyan 
(PT Sari Bumi Kusuma, Kalimantan Tengah). Hasil pengujian sifat-sifat fisika dan mekanika tengkawang 
meliputi berat jenis 0,21-0,25; penyusutan radial 1,98-4,07%; penyusutan tangensial 4,15-6,03%, 
kekerasan arah radial 59,71-179,14 kg/cm2; dan kekerasan arah tangensial (kg/cm2). Sifat pengerjaan 
yang diukur adalah cacat penggergajian dalam kisaran 36-54%, pengetaman 28-52%, pengampelasan 
4-6%, pengeboran 40-42%, dan pembubutan 87-90%. Pembuatan Terro Table dengan dimensi 60 
cm x 50 cm x 65 cm ini membutuhkan bahan baku sebanyak 0,034 m3 kayu tengkawang untuk setiap 
produknya. Setelah itu dilakukan finishing dengan bahan melamin (larut air) yang menunjukkan nilai 
warna produk mendekati warna kayu ramin.

Kata kunci: meranti, finishing, sifat pengerjaan, mebel, sifat warna

Pendahuluan

Industri mebel dan kerajinan di Indonesia ke depan diakui masih menjanjikan dan sangat 
terbuka, meskipun kondisi pasar ekspor saat ini mengalami fluktuasi sebagai dampak terjadinya 
krisis global. Terkait dengan bahan baku, dewasa ini telah gencar dilakukan upaya untuk 
mencari bahan baku alternatif  bagi kayu-kayu komersil mengingat ketersediaannya semakin 
terbatas dan harga dipasaran yang semakin tinggi. Salah satu jenis fancy wood Indonesia untuk 
produk furnitur adalah kayu ramin, dengan keunggulan warna putih bagus dan serat yang indah. 
Sayangnya, kayu ini sudah  tidak dijadikan pilihan utama lagi karena keterbatasan pasokan dan 
dianggap sebagai jenis yang dilindungi. 

Kayu-kayu kurang dikenal (lesser used/known) dapat dijadikan alternatif untuk memenuhi 
kebutuhan pasar dan industri akan bahan baku yang baik dan berkualitas. Dalam rangka upaya 
tersebut maka dilakukan penelitian atau studi tentang peluang penggunaan kayu penghasil 
tengkawang (Shorea macrophylla) sebagai alternatif bahan baku. Istilah tengkawang sendiri 
mencakup beberapa spesies termasuk beberapa yang dilindungi atau dilarang untuk ditebang 
sedangkan Shorea macrophylla atau meranti merah ini tidak termasuk yang dilindungi (PP No. 
7 Tahun 1999). Data sifat dasar kayunya masih terbatas untuk sifat kimianya (Yunanta et al. 
2014) dan berat jenis (Martawijaya et al. 2005).
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Tengkawang merupakan salah satu hasil hutan yang penting dan bernilai tinggi karena 
selain menghasilkan kayu juga bijinya dapat diolah menjadi minyak lemak. Sifatnya yang khas 
dan berbeda dengan jenis minyak lemak yang lain membuat harga jual minyak lemak dari biji 
tengkawang cukup tinggi. Penanaman tengkawang saat ini banyak dilakukan di Kalimantan 
mengingat pohon ini merupakan pohon khas Kalimantan. Di sisi lain, ketika pohon tengkawang 
sudah tidak produktif lagi (hasil bijinya menurun) maka kayunya dapat dimanfaatkan sebagai 
kayu gergajian dan bahan baku kayu lapis. Dari pengamatan sepintas, kayu tengkawang memiliki 
kayu yang relatif lunak, warna putih yang bagus serta tekstur yang kasar. Dari sifat tersebut, 
telah dicoba pembuatan produk furnitur rumah tangga untuk menyangga beban yang ringan, 
yaitu Terro Table dari kayu tengkawang. Analisis sifat dasar dan pengerjaan juga ditampilkan 
untuk pembahasan kesesuaian spesies ini untuk produk furnitur. 

Bahan dan Metode 

Penyiapan bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 pohon tengkawang yang diperoleh 
dari HPH PT Sari Bumi Kusuma yang terletak di daerah Sei Seruyan, Kalimantan Tengah. Pohon 
Tengkawang yang telah ditebang berdiameter pangkal 46 cm (pohon A, usia tidak diketahui) 
dan 30 cm (pohon B, usia 10 tahun). Batang pohon digergaji secara flat sawn untuk dijadikan 
papan dengan tebal 2,5 dan 5 cm dengan panjang 70 - 120 cm. Sampel yang diperoleh kemudian 
dikirim ke Laboratorium Pengerjaan Kayu di Klebengan, Yogyakarta untuk dilakukan dikeringkan 
sampai kadar air sekitar 10-15 %. Sebagai pembanding produk mebel, dipakai spesimen ramin 
dari koleksi Lab. Sifat Dasar Kayu, Fak. Kehutanan UGM.

Pembuatan contoh uji sifat fisika dan pengerjaan

Untuk pengujian sifat fisika dan pengerjaan kayu tengkawang, dari papan yang telah 
digergaji secara flat-sawn, sebanyak tiga papan dengan ukuran 2,5 x 7,5 x 120 cm dan 5 x 7,5 
x 120 cm diambil dan dipilih. Masing-masing contoh uji awal di gergaji menggunakan gergaji 
bundar menjadi contoh uji pengerjaan dengan pedoman ASTM D-1666-87 (Anonim 2002) yang 
telah dimodifikasi sesuai bahan yang tersedia. Ukuran contoh uji sifat pengerjaan kayu masing-
masing adalah sifat pengetaman, sifat penggergajian (pembelahan), sifat pengampelasan, sifat 
pengeboran dan sifat pembubutan. Setelah itu seluruh contoh uji dikeringkan hingga mencapai 
kadar air kering udara (kurang lebih 14%) dengan menggunakan oven. Klasifikasi mutu cacat 
permukaan kayu didasarkan oleh Abdurrahman dan Karnasudirdja (1982).

Untuk mengetahui informasi lain guna memberikan dukungan terhadap sifat kayu untuk 
mebel dan kerajinan, maka dilakukan pengujian sifat fisika (berat jenis dan penyusutan) dan 
mekanika kayu (kekerasan). Contoh uji sifat fisika dan mekanika kayu dibuat sesuai dengan 
pedoman British Standard B. S. 373 (Anonim 1957). Skema pengambilan contoh uji penelitian 
(sifat pengerjaan, fisika dan mekanika) ditampilkan pada Gambar 1.

Pembuatan mebel

Dari papan-papan selain yang dibuat sebagai contoh uji sifat fisika dan pengerjaan, dibuat 
jenis mebel rumah tangga (Household Furniture) yaitu Terro Table dengan dimensi 60 cm x 50 
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cm x 65 cm sebanyak 3 buah yaitu 1 buah dari pohon A dan 2 buah dari pohon B.  Pembuatan 
produk ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan Kayu Akademik Industri, PIKA, Semarang.  
Dua dari tiga produk tersebut kemudian di-finishing dengan bahan melamine water based.

Pengukuran warna 

Pengukuran warna mebel yang tidak atau sudah difinishing dilakukan dengan memakai 
alat Spektrokolorimeter NF-333 (Nippon Denshoku) pada sistem L*a*b, dimana L* (kecerahan) 
dengan skala 0 (hitam) - 100 (putih), a* (kemerahan) dengan skala + (merah) dan (-) untuk 
hijau, b* dengan skala (+) untuk kuning dan (-) untuk biru. Sebagai pembanding, pengukuran 
warna juga dilakukan pada kayu ramin tanpa finishing.

  

Gambar 1. Skema pengambilan contoh uji penelitian kayu tengkawang (sifat pengerjaan,   
fisika dan mekanika).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sifat fisika kayu

Sifat fisika kayu tengkawang dari dua sampel pohon disarikan pada Tabel 1. Dari tabel 
di atas menunjukkan bahwa berat jenis rata-rata kayu tengkawang adalah 0,23 dan dapat 
dikategorikan ke dalam kayu dengan berat jenis rendah. Nilai ini lebih rendah dari kerapatan 
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kayu ramin (0,63) bahkan lebih rendah dibandingkan kayu sengon (0,33) yang sebelumnya 
telah banyak dipakai untuk konstruksi ringan. Nilai kisaran antara umur tua (pohon A) dan 
muda (pohon B) tidaklah berbeda jauh, yang menunjukkan umur bukanlah faktor yang banyak 
berpengaruh pada kerapatan kayunya.

Kisaran penyusutan radial sebesar 2,39-3,11% sedangkan pada arah tangensial sebesar 
4,65-5,28%. Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa pohon B menyusut lebih banyak jika 
dibandingkan pohon A pada arah radial maupun tangensial. Meskipun tidak berbeda jauh, 
perbedaan kerapatan, dimana pada pohon B yang sedikit lebih besar menyebabkan fenomena 
tersebut. Dari kestabilan dimensinya, nilai T/R masih di bawah 2 atau relatif stabil yang 
diasumsikan karena korelasi dengan berat jenisnya bila dibandingkan ramin maupun sengon.  

Pengujian kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui respon kayu yang 
nantinya berhubungan dengan mudah tidaknya kayu untuk dikerjakan baik dengan sistem 
manual maupun dengan mesin. Dari dua parameter di atas, terdapat perbedaan yang mencolok 
pada parameter kekerasan arah radial, dimana pohon A yang lebih tua mempunyai nilai yang 
lebih tinggi. Pada kekerasan arah tangensial, kecenderungannya mirip dengan kerapatan/berat 
jenis kayunya, dimana tidak ada perbedaan yang lebar. Nilai kekerasan tengkawang ini juga 
masih di bawah ramin dan sengon.

Tabel 1. Sifat fisika dan mekanika kayu tengkawang

Parameter
Kisaran nilai Rerata Ramin a Sengon b

Pohon A Pohon B

Berat jenis 0,21-0,23 0,22-0,25 0,23 0,63 0,33
Penyusutan radial (%) 1,98-2,72 2,28-4,07 2,75 2,6 2,5
Penyusutan tangensial (%) 4,15-5,54 4,69-6,03 4,97 5,8 5,2
Rasio T/R 2,03-2,09 1,48-2,05 1,80 2,23 2,08
Kekerasan arah radial (kg/cm2) 59,71-179,14 79,62 - 99,52 102,84 380 222
Kekerasan arah tangensial (kg/cm2) 79,62- 149,28 89,57 - 129,38 104,5 303 119

Keterangan : A = Pohon dengan diameter 40 cm         B = Pohon dengan umur di atas 10 tahun
a = Martawijaya et al. 2005;  b = Martawijaya et al. 1989

Sifat pengerjaan kayu

Untuk mengukur kesesuaian kayu tengkawang sebagai bahan mebel, dilakukan uji sifat 
pengerjaan kayu tengkawang yang disajikan dalam Tabel 2. Dari perbandingan 2 pohon, 
terdapat beda yang cukup lebar pada parameter penggergajian dan pengetaman. Pohon A, 
yang diasumsikan pohon tua memiliki rerata cacat penggergajian lebih tinggi tetapi cacat 
pengetaman lebih rendah dibanding pohon B yang umurnya lebih muda. Pada parameter 
lainnya, pengeboran, pengampelasan dan pembubutan, nilainya tidaklah jauh berbeda. 
Secara keseluruhan, dari kisaran nilai tersebut tengkawang termasuk sedang (kelas III) untuk 
penggergajian, pengetaman dan pengeboran untuk produk mebel. Catatan khusus adalah 
pembubutan sangat buruk (kelas V) tetapi pengampelasan sangat baik (kelas I). Disebutkan 
bahwa ramin termasuk mudah dikerjakan baik dengan alat maupun tangan (Martawijaya et 
al. 2005) sedangkan sengon termasuk mudah digergaji, tetapi hasilnya kurang baik bila dibor 
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(Martawijaya et al. 1989) dan pembubutan sangat buruk (Ginoga 1995). Adanya persamaan 
dengan sengon diduga karena ada pengaruh berat jenis yang rendah sehingga diamati beberapa 
cacat seperti cacat serat terangkat (raised grain), cacat serat tercabik (torn grain), dan cacat 
serat berbulu (fuzzy grain). Penelitian di sifat anatomi menjadi penting ke depannya untuk 
menjelaskan fenomena tersebut.

Tabel 2. Nilai rata-rata cacat pengerjaan kayu tengkawang (Shorea macrophylla)
dalam persen (%)

Pohon Ulangan
Cacat Pengerjaan (%)

Rata-rata
Penggergajian Pengetaman Pengeboran Pengampelasan Pembubutan

A 1 48,33 22,20 45, 24 3,00 86,40 39,98
2 72,50 28,00 40,47 4,67 88,36 46,80

3 43,34 35,50 30, 95 6,00 87,00 42,96

Rata-rata 54,72 28,57 40,47 4,56 87,25 43,11
B 1 28, 34 50,00 42,80 8,00 92,38 48,29

2 52,50 53,00 42,80 6,60 90,10 49,00

3 20,00 54,44 42,80 8,60 89,78 43,12

Rata-rata 36,25 52,48 42,80 7,73 90,75 46,00
Rata-rata total 45,49 40,52 41,64 6,15 89,00

Kategori/kelas Sedang/III Sedang/III Sedang/III Sangat baik/I Sangat buruk/V

 

Pembuatan mebel 

Jenis produk yang dibuat dalam penelitian ini adalah jenis mebel rumah tangga (household 
furniture) yaitu meja tempat tidur Terro Table.  Mebel jenis ini mempunyai dimensi 60 cm x 50 
cm x 65 cm yang membutuhkan bahan baku sebanyak 0,034 m3 kayu tengkawang untuk setiap 
produknya. Produk tersebut disajikan pada Gambar 2. Secara visual, produk dari pohon tua dan 
muda berbeda pada kesan dalam warna demikian juga setelah perlakuan finishing. Untuk itu 
sifat warna diukur untuk mengukur perbedaannya secara kuantitatif yang disajikan di Tabel 
3.  Pada sifat terlihat bahwa sampel tengkawang tanpa finishing mempunyai warna lebih cerah 
atau lebih putih dibandingkan ramin, juga nilai kemerahan maupun kekuningan lebih rendah 
dari kayu ramin. Perbedaan ini lebih terlihat di kayu B yang lebih terang sedangkan nilai L* 
di kayu A tanpa finishing lebih mendekati kayu ramin. Melalui proses finishing dengan bahan 
melamin didapatkan nilai kecerahan dan kekuningan yang menyerupai ramin, sedangkan nilai 
kemerahan hampir masuk kisaran ramin.  Perlu dicoba beberapa alternatif komposisi finishing 
bahan yang sama atau yang berbeda untuk mendekati ke karakter ramin serta pengujian mutu 
finising-nya.  Diasumsikan berat jenis rendah dari tengkawang ini memberikan pori-pori yang 
relatif besar sehingga perlu diantisipasi teknik finishing yang sesuai. Hal yang menguntungkan 
adalah kadar ekstraktif tengkawang yang relatif rendah (Yunanta et al. 2014).
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Gambar 2. Tabel terro dari kayu tengkawang (Shorea macrophylla) dengan perlakuan 
finishing (kiri) dan tanpa finishing (kanan).

Tabel 3.  Kisaran nilai sifat warna pada sampel furnitur tengkawang

Parameter
Sampel

A  (finishing) B B (finishing) Kontrol (Ramin)
Kecerahan (L*) 60-62 73-74 63-66 61-65
Kemerahan (a*) 6-7 4-5 3-6 9-11
Kekuningan (b*) 19-30 13-15 26-34 20-23

Kesimpulan

Berdasarkan sifat fisiknya, S. macrophylla memilik berat jenis dan kekerasan yang 
relatif rendah dengan penyusutan dimensi relatif stabil. Sifat pengerjaan berdasarkan cacat 
permukaan yang diukur cukup variatig yaitu dari mutu sangat baik ke sangat buruk untuk 5 
parameter yang berbeda. Pembuatan Terro Table dengan dimensi 60 cm x 50 cm x 65 cm ini 
membutuhkan bahan baku sebanyak 0,034 m3 kayu tengkawang untuk setiap produknya. Hasil  
finishing dengan bahan melamin (larut air) menunjukkan nilai warna produk yang mendekati 
warna kayu ramin khususnya untuk parameter kecerahan (L*).
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