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INTISARI 
 
 

Kayu jati hasil hutan rakyat merupakan salah satu pemasok untuk  kebutuhan 
bahan baku industri perkayuan di Indonesia. Jati rakyat yang dipanen  sebagian pada  
umur muda ditandai dengan diameter yang relatif kecil menunjukkan kualitas yang rendah 
dibanding kayu dewasa. Salah satu penyebabnya adalah persen kayu gubal yang cukup 
tinggi dan juga adanya kayu juvenil.  Untuk meningkatkan nilai jual  dan manfaat maka 
perlu dilakukan penelitian tentang usaha peningkatan kualitas kayu jati muda. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh konsentrasi larutan PEG dan posisi radial 
pohon pada proses peningkatan kualitas kayu, dalam hal ini sifat fisika, mekanika dan 
stabilitas dimensinya. 

 Penelitian ini menggunakan bahan jati rakyat berdiameter kecil berumur 12 tahun  
dari hutan rakyat di daerah Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Perlakuan untuk  meningkatkan kualitas  kayu antara lain dengan perlakuan 
stabilisasi dimensi. Perlakuan stabilisasi dimensi dilaksanakan dengan proses impregnasi 
menggunakan larutan PEG-1000 pada variasi konsentrasi 20%, 30%, 40%, 50% dan 60% 
lama perendaman 2 hari. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan kayu dengan 
metode konvensional. Parameter yang diamati berupa perubahan dimensi yaitu 
penyusutan T, R, rasio T/R, nilai Efisiensi Anti Penyusutan (EAP) T, R sesuai standar 
BS.373:1957. Pengujian sifat fisika mekanika meliputi kadar air, berat jenis dan kekerasan 
sesuai dengan BS 373:1957. 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kualitas yang signifikan setelah 
diberi perlakuan stabilisasi dimensi. Faktor konsentrasi berpengaruh nyata terhadap 
hampir seluruh parameter. Posisi radial berpengaruh terhadap nilai kadar air, berat jenis 
awal dan nilai EAP. Nilai berat jenis menunjukkan peningkatan. Nilai EAP menunjukkan 
keberhasilan dengan besaran lebih dari 50%. Sifat kekerasan kayu juga mengalami 
kenaikan dibanding perlakuan blanko.   

 
Kata kunci : jati, umur muda, hutan rakyat, PEG 1000, sifat fisika mekanika, stabilitas 

dimensi 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 
 

Jati merupakan jenis kayu penting yang diusahakan dalam bentuk hutan tanaman 
baik oleh Perum Perhutani maupun ditanam pada lahan rakyat. Perkembangan akhir-akhir 
ini menunjukkan bahwa pasokan kayu jati dari Perhutani dengan umur tua relatif menurun 
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drastis, sedangkan kebutuhan akan kayu unggul masih diinginkan. Kondisi ini mendorong 
perkembangan hutan rakyat tidak terkecuali jenis jati. Jati yang dipanen dari hutan rakyat 
memilki ciri yang cukup unik yaitu bahwa pemanenan sering tidak dilaksanakan pada umur 
tua tetapi tergantung dari pertimbangan kebutuhan pemiliknya. Oleh karena itu di pasaran 
sering dijumpai banyak log kayu jati dengan umur muda yang biasanya memiliki diameter 
yang lebih kecil.  Ditinjau dari segi harga, kayu jati hutan rakyat yang berdiameter kecil ini 
umumnya bernilai jual rendah karena kualitas kayunya dianggap rendah, sehingga kurang  
menguntungkan bagi petani. 

 Jati rakyat  dipanen pada umur muda dengan diameter kecil yang dijual dalam 
kondisi ini mempunyai beberapa kekurangan karena pada umur muda persen juvenilnya 
masih cukup tinggi. Lama periode juvenil bervariasi antar jenis, menurut Panshin dan de 
Zeeuw (1980) serta Haygreen dan Bowyer (1989) berkisar antara 5 sampai 20 lingkaran 
tahun pertama. Menurut Darwis (2005), persen kayu gubal pada jati Kelas Umur  I (0 -10 
tahun) sebesar 90,91% dan pada Kelas Umur II (11-20 tahun) sebesar 66,47%. Menurut 
Hadikusumo (2001), periode juvenil pada jati umur muda terjadi sampai lingkaran tumbuh 
ke 14 -17. Kondisi ini akan berdampak kurang baik pada proses penggergajian, 
pengeringan dan pengerjaannya. Persen kayu  gubal dan juvenil yang terlalu tinggi juga 
menyebabkan nilai yang cukup significant pada perubahan dimensinya. Oleh karena itu 
perlu upaya peningkatan kualitas kayu jati umur muda dengan larutan yang mampu 
mengurangi kelemahan yang dimilikinya. 

 Tujuan  atau arahan peningkatan kualitas kayu menurut Kikata (2000) ditujukan 
untuk menghasilkan banyak produksi dari kayu berdiameter kecil, penggunaan kayu  
limbah atau tidak berguna, penghilangan atau pengurangan cacat kayu, mendapatkan 
kayu yang seragam dari beragam kayu, memvariasi dan menambah keindahan bahan 
kayu,  dan meningkatkan kekuatan dan berat jenis kayu. Peningkatan kualitas kayu 
dilaksanakan dengan kombinasi prosedur mekanis dan kimia yang antar lain dilaksanakan 
dalam penggergajian, defibration, perekatan, compressing dan moulding serta 
pengeringan (Kikata, 2000). 

 Menurut Kollmann dan Cote (1975), perbaikan stabilisasi dimensi kayu telah 
menjadi perhatian utama disebabkan kecenderungan kayu untuk mengembang dan 
menyusut bila terjadi perubahan kelembaban nisbi udara. Menurut Camble dalam Nicholas 
(1973), dari berbagai macam metode stabilisasi dimensi yang paling banyak dipakai 
adalah metode bulking yaitu lebih dulu mengembangkan kayu dan mencegahnya dari 
penyusutan. Menurut Nicholas (1973), prinsip yang mendasari stabilisasi dimensi kayu 
dengan bulking adalah pemasukan bahan-bahan yang tidak mudah menguap ke dalam 
daerah-daerah yang tidak teratur mengembang dalam dinding sel. Volume zat bulking 
akan menduduki ruangan itu dan membuat dimensinya stabil. 

 Menurut Mitchel (1971), PEG1000 adalah suatu bahan berupa lilin yang berwarna 
putih, berbentuk padat pada temperatur kamar, titik didihnya 104oF, mempunyai berat 
molekul rata-rata 1000 dan PEG ini bisa dilarutkan dengan air hangat. PEG tidak beracun, 
tidak korosif, tidak berbau, tidak berwarna, dan titik bakarnya tinggi (580oF). PEG adalah 
suatu monomer ethylene glycol. Kalau kayu direndam PEG dengan konsentrasi 30-50% 
kayu akan tidak mengalami perubahan dimensi.  
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Manfaat Penelitian 

 
 

Penelitian ini merupakan bagian dari payung penelitian peningkatan kualitas kayu-
kayu hutan rakyat. Manfaat penelitian yang merupakan studi pendahuluan peningkatan 
kualitas kayu jati rakyat yang berdiameter kecil ini diharapkan dapat mendukung  proses-
proses yang dapat meningkatkan kualitas kayu tersebut. Peningkatan kualitas ini 
diharapkan dapat meningkatkan nilai jual kayu jati rakyat yang dipanen pada umur muda 
sehingga dapat lebih memberi  manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. 

 
 

Tujuan Penelitian 
 
 

1. Mengetahui pengaruh proses bulking dengan Poly Ethylene Glycol (PEG) 1000 
dengan berbagai konsentrasi tehadap kualitas kayu jati rakyat. 

2. Mengetahui pengaruh posisi radial terhadap kualitas kayu yang distabilkan dengan 
Poly Ethylene Glycol(PEG) 1000. 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
 

Bahan dan Alat Penelitian 
 
 

Bahan penelitian berupa 2 pohon kayu jati diameter 23 -28 cm ( + berumur 12 
tahun)  yang berasal dari hutan rakyat di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul 
(dataran tinggi, kodisi tanah kering diselingi batu-batu), PEG 1000, aquades dan cat 
flinkote. 

Alat penelitian berupa satu set alat penggergajian dan pengolahan kayu merk 
Tong Yang untuk mengolah dari log menjadi contoh uji, Universal Testing Machine  merk 
Baldwin untuk menguji kekerasan kayu, oven merk Memmert untuk mengeringkan contoh 
uji sampai kering tanur, bak perendam untuk merendam contoh uji dengan larutan 
aquades dan atau larutan PEG 1000, meteran, kaliper merek Mitutoyo, timbangan analitis 
merk Ohauss, moisture meter Protimeter dan pengaduk untuk melarutkan PEG dalam 
aquades. 

 
 

Prosedur Pelaksanaan 
 
 

1. Penyiapan Contoh Uji  
 Penyiapan contoh uji dimulai dengan memotong log sepanjang 50 cm berurutan dari 

pangkal ke arah ujung untuk pohon I dan dari ujung ke pangkal  untuk pohon II. Proses 
selanjutnya  membelah  log menjadi papan dengan ketebalan 2,5 cm. Untuk pengujian 
stabilitas dimensi diambil papan yang paling tengah untuk selanjutnya dibuat contoh uji 
berukuran 2,5 cm (R) x 2,5 cm (T) x 10 cm (L), menurut BS  373:1957. Masing-masing 
pohon diambil 72 buah contoh uji untuk masing-masing perlakuan dan ulangan serta 
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contoh uji blanko, sehingga seluruhnya ada 144 buah contoh uji. Pembuatan contoh uji 
berat jenis dan kekerasan kayu mengacu B.S. 373 (1957). 

2. Proses Perendaman 
 Contoh uji yang sudah disiapkan, ditimbang dan diukur dimensinya. Selanjutnya 

direndam dalam aquades selama 5 hari kemudian direndam dalam larutan PEG 
sesuai konsentrasinya masing-masing selama 2 hari. Setelah selesai, contoh uji 
dikeluarkan dari larutan dan dilap agar tidak ada larutan yang menetes kemudian 
dikeringudarakan. Setelah kering udara contoh uji diukur dimensinya dan ditimbang 
untuk mendapatkan ukuran dimensi dan berat setelah direndam. 

 
3. Pengujian Contoh Uji 

a. Sifat Fisik Mekanik 
Pengujian sifat Fisika mekanika meliputi, kadar air, berat jenis dan kekerasan 
kayu. Pengujian kadar air, berat jenis dan kekerasan kayu sesuai dengan British 
Standar B.S. 373 (1957) 

b. Stabilitasi Dimensi 
Pengujian stabilitas dimensi meliputi penyusutan Tangensial (T), Radial (R) , rasio 
T/R, nilai Efisiensi Anti Penyusutan (EAP) T, R dan T/R. Adapun perhitungan milai 
EAP adalah sebagai berikut : 

 EAP (%)= 100x
Sc

StSc -  

 Keterangan: 
 EAP= Efisiensi Anti Penyusutan 
 St = penyusutan/pengembangan kayu yang diberi perlakuan 
 Sc = penyusutan/pengembangan kayu kontrol 

 
 

Rancangan Penelitian 
 
 

Rancangan penelitian yang digunakan berupa Rancangan Acak Lengkap  dengan 
percobaan  faktorial 2 x 6, dengan faktor konsentrasi larutan PEG (20%, 30%, 40%, 50%, 
60%, blanko) dan posisi radial (dekat hati, tengah, dekat kulit). Uji statistik yang dilakukan 
berupa analisis keragaman dan jika terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji 
lanjut Honestly Significant Difference(Tukey). Pengolahan data dan analisis dilakukan 
dengan bantuan sofware SPSS fo Windows ver 10. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

Sifat Fisika Mekanika 
 
 

Beberapa sifat fisik mekanik yang penting sebagai pertimbangan untuk pemakaian 
suatu bahan antara lain kadar air, berat jenis dan kekerasan kayu. Rekapitulasi data 
pengaruh faktor konsentrasi larutan PEG 1000 dan posisi radial terhadap sifat fisika 
mekanika yaitu pada paramater  kadar air, berat jenis awal, berat jenis setelah perlakuan 
dan kekerasan kayu dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil rerata sifat fisika mekanika kayu jati 
 

Parameter 
 

Posisi 
Konsentrasi Larutan PEG 1000  

Rata-rata 20% 30% 40% 50% 60% Blanko 

 
 
Kadar Air 
Awal   (%) 

DH 83,27 77,56 80,60 88,51 83,16 82,92 82,67 p 

T 76,78 76,70 73,66 88,86 84,04 76,91 79,49 p 

DK 70,02 65,79 71,33 75,14 73,90 72,20 71,40 q 

Rata2 76,69 ab 73,35 a 75,20 ab 84,17 b 80,37 ab 77,34 ab 77,85 

 
 
BJ Awal Vol 
BKT 

DH 0,66 0,64 0,60 0,59 0,63 0,64 0,63 p 

T 0,66 0,65 0,61 0,59 0,63 0,61 0,62 p 

DK 0,67 0,69 0,62 0,64 0,63 0,66 0,65 q 

Rata2 0,66 b 0,66 b 0,61 a 0,61a 0,63 ab 0,64 ab 0,63 X 

 
BJ setelah 
perlakuan  
Vol BKT 

DH 0,68 0,66 0,66 0,66 0,67 0,61 0,66 

T 0,67 0,66 0,70 0,66 0,68 0,62 0,67 

DK 0,68 0,72 0,67 0,66 0,68 0,64 0,67 

Rata2 0,68 b 0,68 b 0,68 b 0,66 b 0,68 b 0,62 a 0,67 Y 

 
Kekerasan 
Kayu arah 
tangensial 
(kg/cm2) 

DH 663,38 530,71 396,89 398,71 617,34 435,45 507,08 

T 553,84 566,99 477,18 484,66 659,53 389,18 521,90 

DK 616,88 564,72 456,77 591,49 455,86 398,25 513,99 

Rata2 611,37 a 554,14ab 443,61ab 491,62ab 577,57ab 407,63 b 514,32 

 
Kekerasan 
Kayu arah 
radial 
(kg/cm2) 

DH 463,12 494,41 342,92 345,64 404,61 375,58 404,38 

T 485,79 537,51 424,56 350,62 559,28 341,55 449,88 

DK 519,36 405,51 434,99 566,99 399,62 320,23 441,12 

Rata2 489,43a 479,14a 390,24ab 421,08ab 454,50ab 345,79b 431,79 

Ket: Huruf di belakang angka menunjukkan bahwa faktor tersebut berpengaruh 
       Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
 

Parameter kadar air dimaksudkan untuk melihat representasi kadar air contoh uji 
yang akan digunakan, hal ini sebagai tambahan  pertimbangan analisis uji yang lainnya 
seperti berat jenis, kekerasan dan uji stabilitas dimensi. Menurut Nicholas (1973), faktor 
penting yang mempengaruhi sifat mekanik adalah kerapatan dan kandungan air. Menurut  
Nicholas (1973) bahwa kadar air awal yang rendah akan memudahkan suatu larutan 
impreganan untuk menduduki daerah yang strukturnya kurang mantap yang nantinya akan 
berpengaruh terhadap proses  kestabilan dimensi.  

Pengujian berat jenis  dilakukan dengan menilai peningkatan/perubahan berat 
jenis setelah perlakuan bulking. Untuk melihat perbedaan nilai berat jenis kayu dapat 
dilihat pada gambar 1. Berat jenis awal sekitar 0,63 sedangkan setelah dilakukan 
stabilisasi dimensi sekitar 0,67 sedangkan untuk blanko dari 0,64 turun menjadi 0,62. Hasil 
analisis pada selisih atau perubahan nilai berat jenis menunjukkan bahwa terjadi pengaruh 
yang nyata pada faktor konsentrasi. Perbedaan yang nyata terdapat pada contoh uji untuk 
konsentrasi 40%, 50% dan 60% yaitu meningkat 11,47%, 8,2% dan 7,94%, pada 
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konsentrasi 20% dan 30% meningkat 3,03% sedangkan blanko yaitu turun 3,12%. Berat 
jenis berkorelasi positif terhadap sifat mekanika kayu (Kollmann dan Cote, 1986; Koch, 
1972; Panshin dan de Zeew, 1980). Berdasarkan klasifikasai Panshin dan de Zeeuw 
(1980), nilai contoh uji yang distabilisasi dimensi  tersebut masuk dalam kelas  kayu berat 
yaitu nilai berat jenisnya lebih tinggi dari 0,6. 

 

0.56
0.58

0.6
0.62
0.64
0.66

0.68
0.7

0.72

Blanko 20% 30% 40% 50% 60%

Konsentrasi Larutan PEG 1000

 B
er

at
 J

en
is

 

BJ Awal
BJ Setelah perlakuan

 
 Gambar 1. Perbandingan nilai rerata berat jenis kayu tanpa perlakuan dan kayu  

yang telah diperlakukan perendaman dengan larutan PEG 1000 secara grafis 
 
Penilaian nilai kekerasan setelah dilakukan perendaman dengan larutan PEG 

1000, terdiri dari dua arah yaitu kekerasan  pada arah tangesial dan nilai kekerasan pada 
arah radial. Hasil pengujian kekerasan pada arah tangensial secara grafis dapat dilihat 
pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Grafik hasil pengujian kekerasan pada arah tangensial dan radial 

 

Kekerasan adalah ketahanan suatu kayu untuk menahan beban yang 
menyebabkan lekukan pada kayu tersebut. Nilai kekerasan contoh uji yang telah 
distabilisasi dimensi  pada arah tangensial berkisar 443,61 – 611,37 kg/cm2, sedangkan 
pada blanko sekitar 407,63 kg/cm2. Analisis keragaman menunjukkan ada pengaruh 
konsentrasi larutan PEG 1000 terhadap nilai kekerasan kayu, yaitu nilai kekerasan kayu 
setelah diperlakukan impregnasi pada seluruh  tingkat konsentrasi  memiliki nilai yang 
lebih baik dibandingkan dengan contoh uji blanko dengan nilai tertinggi pada konsentrasi 
30% yaitu 611,37 kg/cm2. 
  Nilai kekerasan contoh uji yang telah distabilisasi dimensi pada arah radial 
berkisar 390,24 – 489,43 kg/cm2 sedangkan pada blanko sekitar 345,79 kg/cm2. Berdasar 
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analisis keragaman  menunjukkan ada pengaruh konsentrasi terhadap nilai kekerasan 
kayu arah  radial. Terlihat pada hasil analisis bahwa konsentrasi 20% dan 30% memiliki 
nilai yang lebih tinggi dibanding blanko, sedangkan pada konsentrasi 40%, 50%, dan 60% 
memiliki tingkat yang sama dengan kedua kelompok tersebut. Ditinjau dari perlakuan, 
stabilisasi dimensi dengan berbagai konsentrasi memberikan hasil yang lebih baik 
daripada blanko. 
 
 

Pengujian Stabilisasi Dimensi 
 
 

Pengujian stabilisasi dimensi ini berupa penyusutan tangensial, penyusutan radial, 
rasio T/R, EAP radial dan EAP tangensial. Rekapitulasi nilai stabilitas dimensi ini dapat 
dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Rekapitulasi nilai stabilitas dimensi  

 
Parameter 

 
Posisi 

Konsentrasi Larutan PEG 1000  
Rata-rata 20% 30% 40% 50% 60% Blanko 

 
Penyusutan 
Tangensial 

(%) 

DH 2,49 2,20 1,95 2,44 1,85 4,69 2,60 

T 3,19 2,11 2,07 1,95 1,69 5,50 2,75 

DK 3,21 2,03 2,21 2,41 1,73 4,16 2,62 

Rata2 2,96 b 2,11 ab 2,07 a 2,27 ab 1,75 a 4,78 c 2,66 

 
 

Penysutan 
radial (%) 

DH 1,37 1,05 0,85 0,84 0,83 2,01 1,16 

T 1,14 0,96 0,92 0,76 0,98 2,63 1,23 

DK 1,16 0,87 0,88 1,05 0,76 1,64 1,06 

Rata2 1,22 b 0,96 a 0,88 a 0,88 a 0,86 a 2,09 c 1,15 

 
 

Rasio T/R 

DH 1,86 2,88 2,25 2,94 2,36 2,35 2,44 

T 2,90 2,96 2,89 2,61 1,91 2,31 2,60 

DK 2,81 2,56 2,68 2,49 2,27 2,56 2,56 

Rata2 2,52 2,80 2,61 2,69 2,18 2,41 2,53 

 
EAP 

Tangensial 
(%) 

DH 47,37 53,25 57,37 45,37 60,13 - 52,70 q 

T 41,50 60,62 61,13 64,25 69,87 - 59,47 q 

DK 23,13 51,63 47,00 41,25 57,50 - 44,10 p 

Rata2 37,33 a 55,16 b 55,17 b 50,29 b 62,50 b - 52,09 

 
 

EAP Radial 
(%) 

DH 30,50 54,37 56,50 57,25 59,00 - 51,52 q 

T 53,75 58,00 66,62 67,37 58,38 - 60,82 q 

DK 28,88 46,62 45,62 35,50 53,37 - 42,00 p 

Rata2 37,71 a 53,00 bc 56,25 bc 53,37 b 56,58 c - 51,45 

Ket: Huruf di belakang angka menunjukkan bahwa faktor tersebut berpengaruh 
       Angka yang diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda nyata 
 

Penyusutan tangensial contoh uji yang telah distabilisasi dimensi berkisar 1,75% – 
2,96% sedangkan pada blanko sekitar 4,78%. Hasil analisis keragaman menunjukkan 
bahwa  faktor konsentrasi memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai penyusutan 
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tangensial.  Penyusutan tangensial perlakuan blanko ternyata lebih tinggi Penyusutan 
radial contoh uji yang telah distabilisasi dimensi berkisar 0,86% – 1,22% sedangkan pada 
blanko sekitar 2,09%. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa konsentrasi 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap penyusutan radial. Rasio T/R contoh uji yang 
telah distabilisasi dimensi berkisar 2,18– 2,80 sedangkan pada blanko sekitar 2,41. Hasil 
analisis keragaman menunjukkan bahwa  kedua faktor tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap rasio T/R.  Dilihat dari besarnya nilai penyusutan bahwa secara kualitatf 
terjadi penurunan namun ditinjau dari segi rasio T/R ternyata kurang berhasil karena masih 
cukup besar yaitu diatas 2. 

Nilai EAP arah tangensial contoh uji yang telah distabilisasi dimensi berkisar 37% 
– 63%. Analisis keragaman menunjukkan bahwa  faktor konsentrasi dan posisi radial 
memberikan pengaruh yang nyata. Secara numerik dengan meningkatnya konsentrasi 
maka nilai EAP juga makin tinggi. Nilai EAP arah radial contoh uji yang telah distabilisasi 
dimensi berkisar 38% – 57%. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa konsentrasi 
larutan PEG 1000 dan posisi radial memberikan pengaruh yang nyata. Konsentrasi 60% 
memberikan nilai EAP tertinggi, konsentrasi  30%, 40% dan 50% relatif sama namun lebih 
tinggi  dibanding konsentrasi 20%. Berdasarkan derajat nilai stabilisasi dimensi  tersebut 
terlihat jika pada konsentrasi 30%, 40%, 50%, dan 60% memiliki nilai diatas 50% yaitu 
berkisar 50,29% - 62,50%, sedangkan pada konsentrasi 20% menujukkan hasil yang 
kurang karena nilainya dibawah 50%. Ini menunjukkan keberhasilan proses impregnasi 
pada konsentrasi 30%, 40%, 50% dan 60%. Adapun secara grafis, nilai EAP tangensial 
dan radial jika dibandingkan dengan nilai keberhasilan menurut Kasmudjo (2000) dapat 
dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Nilai EAP arah tangensial dan radial terhadap batas keberhasilan 50% secara grafis 

 
 

KESIMPULAN 
 
 

Berdasarkan  hasil penelitian peningkatan sifat fisika mekanika dan stabilitas 
dimensi kayu jati umur muda ini dapat diambil kesimpulan : 
1. Faktor-faktor dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya interaksi yang saling 

mempengaruhi. 
2. Faktor konsentrasi berpengaruh nyata pada seluruh parameter kecuali nilai rasio T/R. 

Faktor posisi radial berpengaruh pada nilai kadar air, berat jenis awal dan nilai EAP. 
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Semakin tinggi konsentrasi memberikan kecenderungan peningkatan kualitas yang 
semakin baik terhadap parameter penelitian. 

3. Secara umum terjadi peningkatan kualitas kayu jati yang diimpregnasi dengan larutan 
PEG 1000 menurut berat jenis, kekerasan dan stabilitas dimensinya.  Ditinjau dari nilai 
berat jenis menunjukkan peningkatan yang significant yaitu rata-rata berkisar dari 0,61 
– 0,68 sehingga termasuk kayu berat. Ditinjau dari kekerasan menunjukkan nilai yang 
relatif lebih baik dibandingkan dengan blanko. Berdasar nilai EAP, penelitian ini 
dianggap berhasil pada konsentrasi 30% - 60% yaitu dengan kisaran antara 50,29% 
sampai dengan 62,5 %. 
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