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PENGARUH METODE PENGERINGAN DAN TEBAL KAYU
TERHADAP KECEPATAN DAN CACAT PENGERINGAN

KAYU TUSAM.

Yustinus Suranto, Riris Trideny Situmorang
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta.

Abstrak

Penurunan penyediaan kayu komersial sebagai bahan baku mendorong industri
pengolahan kayu untuk memanfaatkan tidak hanya kayu dewasa yang dihasilkan dari
penebangan hutan, tetapi juga kayu muda yang dihasilkan dari aktivitas penjarangan
hutan tanaman. Tusam (Pinus merkusii Jungh et de Vriese) merupakan salah satu
jenis penyusun hutan tanaman. Pada akhir periode penyadapan getah pinus yang
produktif, pohon tusam dipanen dan kayu yang dihasilkannya perlu diolah untuk
membuat produk di dalam industri kayu. Pengeringan kayu merupakan salah satu
aspek penting dalam pengolahan kayu. Pengeringan secara cepat merupakan aspek
penting di dalam pengeringan kayu tusam, karena kayu sangat mudah untuk diinfeksi
oleh jamur biru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeringan
kayu secara cepat dan ketebalan kayu terhadap karakteristik pengeringan kayu tusam.
Sembilan belas batang pohon tusam berdiameter minimum 40 cm ditebang dari
wilayah hutan KPH Lawu DS, Provinsi Jawa Tengah. Setiap batang digergaji secara
tangensial untuk mendapatkan papan dengan tiga ketebalan, yaitu 3 cm, 5 cm dan 7
cm dengan lebar 8 cm dan panjang 150 cm. Faktor kedua berupa metode pengeringan
yang terdiri atas dua aras, yaitu peneringan dengan metode tungku dan pengeringan
radiasi matahari. Parameter yang diamati meliputi kecepatan pengeringan, penyusutan
papan dan beberapa cacat pengeringan, yaitu melengkung, memangkok, retak ujung,
retak permukaan dan infeksi jamur. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa metode
pengeringan berpengaruh secara sangat nyata terhadap kecepatan pengeringan dan
infeksi jamur, dan berpengaruh secara nyata terhadap retak ujung. Ketebalan papan
berpengaruh nyata terhadap kecepatan pengeringan, retak ujung, retak permukaan
dan deformasi. Interaksi antara dua faktor berpengaruh secara sangat nyata terhadap
kecepatan pengeringan dan berpengaruh nyata terhadap retak ujung. Pengeringan
metode tungku mengeringkan kayu lebih cepat dari pada pengeringan radiasi
matahari. Untuk mencapai kadar air akhir 15%, pengeringan metode tungku
memerlukan proses pengeringan selama 5,8 hari dan pengeringan radiasi matahari
memerlukan 49,17 hari. Semakin tipis papan kayu akan semakin cepat laju
pengeringannya. Papan berketebalan 3 cm, 5 cm dan 7 cm menguapkan kelembaban
masing-masing 16.46 %/hari, 12.58 %/hari and 7,8 %/hari untukk mencapi kadar air
akhir 15%.

Kata kunci: kayu tusam, metode pengeringan, laju pengeringan, penyusutan, cacat
pengeringan.

PENDAHULUAN

Tusam (Pinus merkusii Juhn et de Vriese) ditanam terutama oleh Perusahaan
Umum (Perum) Perhutani pada wilayah yang relatif luas di dalam hutan negara. Di
samping itu, tusam  juga ditanam oleh masyarakat pada tanah hak milik, khususnya
pada wilayah yang memiliki ketinggian relatif tinggi di atas permukaan laut, sebagai
contoh yang ada di Desa Pangkut Mudik  dengan ketinggian tempat 900 – 1100 meter
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di atas muka laut (Na’iem, 1980). Oleh Perum Perhutani, tanaman ini diarahkan untuk
mendukung kelas perusahaan getah. Hal ini disebabkan karena pohon tusam
menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri penghasil
minyak terpentin dan gondorukem.

Penyadapan mulai dilakukan ketika pohon itu berumur 10 th sampai dengan 30
tahun, bahkan ada kecenderungan untuk memperpanjang umur pohon untuk disadap
menjadi 50 tahun. Produksi getah hasil sadapan cenderung untuk meningkat ketika
pohon berumur 10 tahun dan mencapai puncak pada umur 20 tahun, kemudian mulai
menurun sampai pada akhir daur pada umur 30 tahun sampai dengan umur 50 tahun
(komunikasi pribadi dengan Ir. Agung Wibawa). Pada akhir daur, pohon ini ditebang
dan diikuti dengan regenerasi untuk mendapatan tanaman baru sehingga akan
diperoleh produksi getah dari generasi berikutnya dengan volume yang tinggi kembali.
Di samping untuk tujuan regenerasi, penebangan ini juga dimaksudkan sebagai
aktivitas pemanenan untuk mendapatkan  kayu tusam.

 Di dalam situasi dan kondisi berkekurangan akan bahan baku kayu yang
dihasilkan dari hutan tropika basah, industri perkayuan nasional cenderung untuk
menggunakan kayu tusam sebagai bahan baku. Beberapa jenis industri perkayuan
berukuran besar yang menggunakan kayu tusam sebagai bahan baku untuk
menghasilkan produk tertentu sesuai dengan karakter industri perkayuan tersebut,
antara lain industri pulp dan kertas, dan industri korek api, industri penghasil komponen
bangunan, khususnya daun pintu dan jendela, dan industri furnitur. Beberapa industri
berukuran kecil dan menengah yang memproduksi komponen bangunan, furnitur dan
kerajinan juga menggunakan kayu tusam sebagai bahan baku.

Pada industri penghasil komponen bangunan atau furnitur,  proses pengolahan
kayu dilakukan melalui tahap-tahap: pengawetan, pengeringan, pemesinan,
perangkaian dan reka oles (finishing).  Bagi industri berukuran besar, proses
pengeringan pada umumnya dilakukan dengan teknologi pengeringan secara
konvensional (kiln drying) (Rasmussen, 1961). Sebaliknya, bagi industri berukuran
kecil dan menengah, proses pengeringan pada umumnya dilakukan dengan teknologi
pengeringan secara alami (Rietz dan Page, 1971), meskipun ada pula sebagian kecil
yang menerapkan pengeringan secara radiasi matahari (solar drying)  atau secara
tungku (biomass-burning-in-stove drying). Dalam rangka mendukung peningkatan
kualitas produk industri kecil dan menengah, informasi mengenai karakter berbagai
sortimen kayu tusam pada pengeringan secara tungku dan pengeringan secara radiasi
matahari perlu disajikan.  Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan informasi
tersebut. Informasi mengenai karakter pengeringan berbagai sortimen kayu tusam
mencakup kecepatan pengeringan, laju penuruan kadar air, besarnya penyusutan,
jenis dan intensitas cacat kayu serta infeksi cendawan biru sebagai akibat proses
pengeringan

BAHAN DAN METODE

Bahan penelitian berupa pohon tusam berdiameter minimum 40 cm sebanyak
delapan belas batang yang ditebang dari  KPH Lawu DS Provinsi Jawa Tengah.
Peralatan penelitian meliputi alat pengering kayu metode tungku, alat pengering kayu
metode radiasi matahari, gergaji belah, gergaji potong dan gergaji pinggir, mesin
penyerut, timbangan mekanis berketelitian 0,05 g, timbangan elektrik ketelitian 0,001 g,
pita meter, kaliper, mistar, tongkal pengganjal (stickers) termometer suhu bola kering
dan suhu bola basah, oven, desikator dan parafin.

Penelitian dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut.

1. Memotong delapan belas batang pohon tusam masing-masing pada bagian
pangkalnya untuk mendapat balak sepanjang 170 cm. Menggergaji setiap balak
melalui empulur sehingga diperoleh belahan kiri dan belahan kanan. Menggergaji
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setiap belahan sebelah kiri dan kanan dengan pola penggergajian searah untuk
mendapatkan  papan berketebalan 1,5 cm,  3 cm, 5 cm dan 7 cm. Sortimen
berketebalan 3 cm, 5 cm dan 7 cm yang berasal dari belahan kiri  dijadikan contoh
uji pada pengeringan radiasi matahari, sedangkan sortimen yang berasal dari
belahan kanan dijadikan contoh uji bagi pengeringan di dalam peneringan metode
tungku. Jumlah total contoh uji adalah 18 x 6 sama dengan 108 buah.

2. Menggergaji bagian pinggir setiap papan untuk mendapatkan lebar 15 cm,
sehingga diperoleh sortimen 3 cm x 15 cm x 170 cm,  5 cm x 15 cm x 170 cm, dan
7 cm x 15 cm x 170 cm.  Memotong sepanjang 10 cm setiap sortimen, baik pada
bagian  pangkal maupun bagian ujung sortimen, sehingga diperoleh sortimen
berukuran 3 cm x 15 cm x 150 cm dan 5 cm x 15 cm x 150 cm serta 7 cm x 15 cm
x 150 cm masing-masing 18 sampel. Di samping itu, diperoleh juga potongan
berukuran 3 x.15 cm x 10 cm, dan  5 cm x.15 cm x 10 cm, serta 7 cm x.15 cm x 10
cm. Memotong lagi 8 cm diukur dari salah satu ujung pada setiap potongan
sepanjang 10 cm dipotong, sehingga diperoleh  potongan 3 cm x 15 cm x 2 cm dan
5 cm x 15 cm x 2 cm serta 7 cm x 15 cm x 2 cm.  Potongan sepanjang 2 cm
digunakan sebagai contoh uji kadar air awal.

3.  Menancapkan tiga buah paku kecil pada posisi tertentu pada setiap ujung
sortimen, sedemikian rupa sehingga penyusutan arah radial dan tangensial papan
dapat diamati.

4. Mengeringkan sortimen-sortimen kayu yang berasal dari belahan kiri balak  dan
belahan kanan balak dalam waktu yang bersamaan. Pemisah sticker dipasang
diantara sortimen-sortimen. Memberi pembeban pada bagian atas tumpukan.
Mengamati kondisi suhu dan kelembaban harian di dalam masing-masing jenis alat
pengering. Mengubah secara periodis posisi masing-masing sortimen di dalam
susunan selama proses pengeringan.

5. Menentukan kadar air awal terhadap contoh-contoh uji kadar air dengan metode
kering mutlak di dalam oven listrik.

6. Mengukur kecepatan pengeringan (penurunan kadar air), penyusutan dimensi-
dimensi: radial, tangensial, tebal, lebar,  dan panjang serta cacat pengeringan.

7. menganalisis data hasil pengamatan masing-masing parameter itu dengan
menggunakan analisis varians yang disusun secara faktorial di dalam rancangan
acak lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dipilah menjadi tiga bagian, yaitu kecepatan pengeringan, hasil
pengamatan penyusutan kayu dan cacat pengeringan, dan kondisi suhu dan
kelembaban udara di dalam alat pengering. Kecepatan pengeringan untuk mencapai
kadar air akhir rata-rata 15% dari kadar air segar disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil penelitian laju pengeringan.
Kadar air (%)

No Metode
pengeringan

Sortimen
(cm) awal Akhir

Durasi
penge-

ringan (hari)

Kecepatan
pengeringan

(%/hari)
1 Tungku 3 x 15 x150 142,31 12,83 4,66 29,92
2 Tungku 5 x 15 x150 149,53 14,05 12,50 22,33
3 Tungku 7 x 15 x150 105,39 14,44 6,66 13,70
4 Radiasi 3 x 15 x150 138,72 14,41 43,83 3,00
5 Radiasi 5 x 15 x150 157,43 14,94 53,33 2,83
6 Radiasi 7 x 15 x150 99,65 14,82 50,33 1,93
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Hasil pengamatan berkait dengan nilai rata-rata pada setiap parameter
sortimen kayu yang dikeringkan disajikan di dalam Tabel 2 berikut. Sementarara itu,
nilai rata-rata suhu termometer bola kering pada alat pengering metode tungku adalah
67,07 oC sedangkan pada alat pengering metode rasiasi matahari adalah 35,93 oC.

Tabel 2. Hasil penelitian  nilai rata-rata setiap parameter  pengeringan.
Metode Pengeringan

Tungku Radiasi Matahari
Sortimen Tebal (cm) Sortimen Tebal (cm)

No
Parameter

3 5 7 3 5 7
1 Kecepatan pengeringan

untuk mencapai k.a 15%
(%/hari)

29,92 22,33 13,70 3,00 2,83 1,94

2 Penyusutan radial (%) pada
kadar air 15%

2,30 2,25 2,07 2,01 1,96 1,89

3 Penyusutan tangensial (%)
pada kadar air 15%

3,40 3,29 3,15 3,23 3,11 2,99

4 Penyusutan tebal (%) pada
kadar air 15%

2,81 2,85 2,30 2,69 2,53 2,54

5 Penyusutan lebar (%) pada
kadar air 15%

2,79 2,62 2,83 2,51 2,69 2,59

6 Penyusutan longitudinal (%)
pada kadar air 15%

0,20 0,18 0,17 0,19 0,16 0,15

7 Jumlah retak ujung 0 0,33 5,33 0 0 1,17
8 Rerata panjang retak ujung

(cm)
0 0,35 2,29 0 0 1,79

9 Rerata retak terpanjang
ujung (cm)

0 0,36 3,06 0 0 2,12

10 Jumlah retak permukaan 0,33 1,5 5,17 0 0 2,83
11 Rerata Panjang retak

permukaan (cm)
0,92 4,18 5,53 0 0 6.44

12 Rerata retak terpanjang
permukaan (cm)

1,06 4,9 9,12 0 0 8,5

13 Cacat melengkung 0,001 0,00 0,002 0 0,00 0,00
2

14 Cacat memangkuk 0,003 0,001 0 0,008 0,002 0
15 Cacat infeksi jamur (%) 0 0 0 2,81 3,36 3,7

Analisis hasil penelitian seluruh parameter pengeringan dalam bentuk analisis
varians disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Analisis varians seluruh parameter pengeringan

No Parameter Sumber
Variasi

Derajat
Bebas

Jumlah
Kuadrat

Rata-
rata

Kuadrat
F. hitung Proba-

bilitas

1 Kecepatan Metode 1 3360,67 3360,67 198,14** 0,000
Pengeringan Tebal 2   438,65  219,82   12,96** 0,000

Interaksi 2   317,35  158,67   9 ,35** 0,0001
Error 30   508,83    16,96
Total 35 4626,50

2 Penyusutan Metode 1  0,588 0,588 3,965ns 0,056
Radial Tebal 2  0,202 0,101 0,681ns 0,514

Interaksi 2  0,024 0,012 0,081ns 0,922
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Error 30  4,449 0,148
Total 35 5,263

3 Penyusutan Metode 1  0,252  0,252 2,061ns 0,161
Tangensial Tebal 2  0,374  0,187 1,530ns 0,223

Interaksi 2  0,001  0,000 0,003ns 0,997
Error 30  3,669  0,122
Total 35  4,292

4 Penyusutan Metode 1 0,040  0,040 0,159ns 0,693
Tebal Tebal 2 0,726  0,363 1,455ns 0,249

Interaksi 2 0,478  0,239 0,958ns 0,395
Error 30 7,491  0,250
Total 35

5 Penyusutan Metode 1 0,204  0,204 1,362ns 0,252
Lebar Tebal 2 0,027  0,014, 0,090ns 0,914

Interaksi 2 0,214  0,107 0,712ns 0,499
Error 30 4,503  0,150
Total 35

6 Penyusutan Metode 1  0,002 0,002 1,844ns 0,185
Panjang Tebal 2 0,006 0,003 2,352ns 0,113

Interaksi 2 0,000 8,2 10-5 0,068ns 0,934
Error 30 0,036 0,001
Total 35 0,044

7 Jumlah retak ujung Metode 1   20,250 20,250   6,497* 0,016
Tebal 2   80,389 40,184 12,897** 0,000
Interaksi 2   32,167 16,803   5,160* 0,012
Error 30   93,500   3,117
Total 35 226,307

8 Rerata panjang
retak ujung

Metode 1    0,723   0,723   0,966ns 0,333

Tebal 2  30,827 15,414 20,597** 0,000
Interaksi 2    0,396   0,198   0,264ns 0,770
Error 30  22,450   0,748
Total 35  54,396

9 Rerata retak
terpanjang ujung

Metode 1   2,007   2,007   1,716ns 0,200

Tebal 2 48,222 24,111 20,610** 0,000
Interaksi 2   1,704   0,852   0,728ns 0,491
Error 30 35,095   1,170
Total 35 87,027

10 Jumlah retak
permukaan

Metode 1    7,111   7,111 1,747ns 0,196

Tebal 2  90,889 45,444 6,377** 0,005
Interaksi 2    9,556   4,778 1,303ns 0,287
Error 30 296,833   9,867
Total 35 403,556

11 Rerata panjang
retak
permukaan

Metode 1 1,54 10-4 1,54 10-4 0,000ns 0,998

Tebal 2 190,690 95,345 4,021* 0,028
Interaksi 2     5,065   2,533 0,107ns 0,899
Error 30 711,381 23,713
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Total 35 907,136
12 Rerata retak

ter-panjang
prmukaan

Metode 1       2,834    2,834 0,096ns 0,759

Sortimen 2   411,274 205,637 6,951** 0,003
Tebal 2       1,721     0,806 0,029ns 0,971
Error 30   887,462   29,582
Total 35 1303,290

13 Cacat
melengkung

Metode 1 1,92 10-6 1,92 10-6   2,392ns 0,123

Tebal 2 1,96 10-5 9,79 10-6 12,189** 0,000
Interaksi 2 1,59 10-6 7,95 10-7   0,989ns 0,384
Error 30 2,41 10-5 8,03 10-7

Total 35
14 Cacat

memangkuk
Metode 1 9,82 10-7 9,82 10-7   0,097ns 0,758

Tebal 2 0,000 0,000 20,326** 0,000
Interaksi 2 4,93 10-7 2,46 10-7   0,024ns 0,976
Error 30 0,000 1,02 10-5

Total 35 0,001
15 Cacat infeksi

jamur
Metode 1 96,5 96,5 175,904** 0,000

Tebal 2 1,044 0,522 0,952ns 0,398
Interaksi 2 1,044 0,522 0,952ns 0,398
Error 30 16,458 0,549
Total 35 115,045

Tabel 4. Rekapitulasi hasil analisis varians
No Parameter Metode Tebal Interaksi
1 Kecepatan pengeringan ** ** **
2 Penyusutan radial ns ns ns
3 Penyusutan tangensial ns ns ns
4 Penyusutan tebal ns ns ns
5 Penyusutan lebar ns ns ns
6 Penyusutan panjang ns ns ns
7 Jumlah retak ujung * ** *
8 Rerata panjang retak ujung ns ** ns
9 Rerata retak terpanjang ujung ns ** ns
10 Jumlah retak permukaan ns ** ns
11 Rerata panjang retak permukaan ns * ns
12 Rerata retak ter-panjang permukaan ns ** ns
13 Cacat melengkung ns ** ns
14 Cacat memangkuk ns ** ns
15 Cacat infeksi jamur ** ns ns

Dari analisis varians tersebut di atas, terlihat bahwa faktor metode pengeringan
berpengaruh secara sangat nyata terhadap kecepatan pengeringan dan cacat infeksi
jamur, serta berpengaruh secara nyata terhadap  jumlah retak ujung, tetapi tidak
berpengaruh secara nyata terhadap seluruh parameter yang lain. Sementara itu, faktor
jenis sortimen berpengaruh secara sangat nyata terhadap kecepatan pengeringan,
jumlah retak ujung, panjang retak ujung, rerata retak ujung terpanjang, jumlah retak
permukaan, rerata retak terpanjang permukaan, cacat melengkung dan cacat
memangkok, serta berpengaruh secara nyata terhadap rerata panjang retak
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permukaan,. tetapi tidak berpengaruh terhadap seluruh parameter penyusutan.
Interaksi antara faktor metode pengeringan dan jenis sortimen berpengaruh secara
sangat nyata terhadap laju pengeringan, dan berpengaruh secara nyata terhadap
jumlah retak ujung, tetapi tidak berpengaruh terhadap seluruh parameter yang diamati.

Sortimen berketebalan 3 cm mengering lebih cepat dibandingkan dengan
sortimen berketebalan 5 cm dan sortimen berketebalan 7 cm. Secara berurutan, laju
pengeringan rata-rata  per hari masing-masing sortimen tersebut pada pengeringan
dengan metode tungku adalah 29,92%, 22,33% dan 13,70%. sedangkan pada
pengeringan dengan metode radiasi adalah 3%, 2,82% dan 1,93%. Dengan demikian,
laju pengeringan rata rata per hari pada sortimen berketebalan 3 cm, 5 cm dan 7 cm
secara berurutan adalah (29,92%+ 3%)/2 =16,46 %/hari,  (22,33% + 2,82%)/2 = 12,58
%/hari,  dan (13,70% + 1,93%)/2 = 7,8 %/hari.

Di dalam kaitan dengan metode pengeringan, hasil penelitian memperlihatkan
bahwa pengeringan dengan metode tungku mengakibatkan laju pengeringan (21,98 %/
hari)  lebih cepat secara signifikan dibandingkan dengan pengeringan dengan metode
radiasi matahari (2,59 %/ hari). Oleh karena itu, pengeringan metode tungku
memerlukan jangka waktu pengeringan yang lebih pendek dibandingkan dengan
pengeringan metode radiasi matahari. Untuk mencapai kadar air akhir serendah 15%
bagi kayu, pengering metode tungku memerlukan waktu  rata-rata selama 5,8 hari,
sebaliknya radiasi matahari memerlukan durasi waktu rata-rata 49,17 hari.

Fenomena demikian dapat dipahami karena  pengeringan metode tungku
mempunyai udara sebagai lingkungan pengering dalam kondisi yang jauh lebih panas
dibandingkan dengan udara di dalam pengeringan secara radiasi matahari. Suhu
udara di dalam pengering metode tungku setinggi 77,97 oC, sedangkan suhu udara di
dalam pengering radiasi matahari hanya setinggi 35,93 oC. Realita ini sesuai dengan
teori pengeringan yang menyatakan, bahwa semakin tinggi suhu udara yang
melingkupi kayu yang sedang dikeringkan, maka kayu tersebut akan semakin cepat
mengering (Rasmussen, 1961). Suhu udara di dalam pengering metode tungku yang
dapat  mencapai setinggi 77,97 oC disebabkan oleh karena adanya tambahan energi
terhadap suhu udara ambien, dan energi yang tambahkan itu berasal dari energi panas
yang dihasilkan dari proses pembakaran terhadap biomasa berupa serbuk kayu.

Di dalam kaitan antara ketebalan sortimen dan kecepatan pengeringan, hasil
penelitian memperlihatkan bahwa semakin tebal sortimen kayu, semakin lama durasi
waktu yang diperlukan  untuk menghasilkan kekeringan kayu pada tingkat 15%.
Dengan dimensi lebar dan panjang yang sama, sortimen kayu berdimensi tebal 3 cm, 5
cm dan 7 cm secara berurutan masing-masing menguapkan air sebanyak 16, 45
%/hari, 12,58 %/hari dan 7,82 %/hari. Oleh karena itu, pengeringan terhadap kayu
yang dimensi ketebalannya semakin rendah, dengan kata lain kayu semakin tipis, akan
durasi pengeringan yang diperlukan juga semakin pendek dibandingkan durasi
pengeringan terhadap sortimen kayu yang ukuran dimensi ketebalannya semakin
besar .

Fenomena bahwa semakin tebal suatu sortimen kayu akan semakin lama
mengering berkait dengan proses perpindahan air yang berlangsung di dalam kayu.
Sortimen kayu yang memiliki ukuran tebal yang semakin besar, maka jarak tempuh air
untuk berpindah di dalam kayu dari pusat menuju ke permukaan kayu juga semakin
panjang. Di dalam teori pengeringan, dinyatakan bahwa kayu mengeringan dimulai dari
bagian terluar kayu kemudian diikuti dengan  bagian-bagian kayu yang lebih dalam dan
terakhir pada bagian terdalam kayu. Oleh karena itu, ukuran tebal kayu digunakan
sebagai parameter penentu jauh-dekatnya jarak perjalanan air di dalam kayu dari
pusat kayu menuju ke permukaan kayu. Semakin tebal kayu, semakin jauh jarak
tempuh perjalanan air di dalam kayu dari pusat kayu menuju ke permukaan kayu,
semakin lama kayu tersebut mengering (Rasmussen, 1961).
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Di dalam kaitan antara ketebalan sortimen dan cacat pengeringan, hasil
penelitian memperlihatkan bahwa semakin tebal sortimen kayu, semakin tinggi
intensitas cacat yang diderita oleh kayu. Hal ini terlihat pada parameter jumlah retak,
panjang retak serta retak terpanjang, baik dalam konteks cacat retak ujung, cacat retak
permukaan, serta deformasi. Berdasarkan data jumlah retak ujung, dengan dimensi
lebar dan panjang yang sama, sortimen kayu berdimensi tebal 3 cm, 5 cm dan 7 cm
secara berurutan masing-masing mengalami cacat retak ujung sebanyak 0, 0,17 dan
2,05 buah. Oleh karena itu, pengeringan terhadap kayu yang dimensi ketebalannya
semakin  besar, atau kayu semakin tebal, maka cacat retak ujung yang diderita oleh
kayu juga semakin banyak dibandingkan dengan jumlah retak pada kayu yang tipis.

Fenomena bahwa semakin tebal suatu sortimen kayu akan mengalami cacat
yang semakin besar berkait dengan tegangan pengeringan yang dialami oleh bagian-
bagian kayu pada  arah tebalnya. Disadari bahwa kayu mengering dimulai dari
permukaan luar kayu, kemudian diikuti oleh bagian-bagian yang lebih dalam pada
kayu, dan akhirnya bagian pusat kayu merupakan bagian yang paling akhir mengering.
Apabila kayu semakin tebal, maka jarak antara permukaan kayu dan pusat kayu akan
semakin jauh. Hal ini akan mengakibatkan  gradien pengeringan yang semakin besar
dan  mengakibatkan perbedaan tegangan pengeringan yang semakin besar pula.
Tegangan pengeringan yang semakin besar akan mengakibatkan cacat pengeringan
yang semakin besar, baik berupa deformasi, retak permukaan maupun retak ujung
(Rasmussen, 1961).

KESIMPULAN

1. Interaksi antara faktor metode pengeringan dan ukuran tebal sortimen berpengaruh
secara sangat nyata terhadap kecepatan pengeringan, dan berpengaruh secara
nyata terhadap retak ujung, tetapi tidak berpengaruh terhadap karakter lain yang
diamati pada pengeringan, yaitu penyusutan kayu dalam berbagai arah, cacat
perubahan bentuk, cacat retak permukaan dan cacat karena infeksi jamur.
Interaksi yang terbaik adalah interaksi antara pengeringan metode tungku dan
tebal sortimen 3 cm, yang menghasilkan kecepatan pengeringan sebesar 29,92% /
hari dan retak ujung yang jumlahnya paling kecil, yaitu nol (tanpa mengalami retak
ujung).

2. Metode pengeringan tungku berpengaruh secara signifikan terhadap infeksi jamur
pada kayu tusam. Pada pengeringan metode tungku, kayu tidak terinfeksi jamur,
sedangkan  pada pengeringan radiasi matahari, kayu terinfeksi jamur sebesar
3,29%.

3. Tebal papan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah dan panjang retak
ujung, jumlah dan rata-rata panjang retak permukaan, dan cacat deformasi baik
cacat lengkung maupun memangkok terhadap kayu tusam. Semakin tebal papan,
semakin besar tingkatan berbagai jenis cacat yang dialaminya.
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