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PENGARUH UMUR POHON Acacia auriculiformis DARI WANAGAMA I  
TERHADAP KUALITAS PULP  
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INTISARI 
 
 

Formis (Acacia auriculiformis A Cunn ex Beth) merupakan salah satu jenis tanaman 
pada hutan tanaman industri sebagai bahan pada industri pulp dan kertas.  Jenis ini juga 
ditanam di Wanagama I Kab. Gunung Kidul, dan saat ini memiliki berbagai kelas umur. 
Latar belakang ini mendasari arti pentingnya melakukan penelitian tentang pengaruh umur 
terhadap sifat pulp kayu ini dalam proses sulfat. 

Pohon formis berumur 3, 7 dan 15 tahun yang tumbuh di Wanagama I tersebut 
ditebang dan batangnya dimesin untuk dijadikan serpih. Secara terpisah, serpih direndam 
selama satu jam dalam cairan sulfat dengan perbandingan 1 : 4. Cairan sulfat dipersiapkan 
dengan ketentuan alkali aktif 17 % dan sulfiditas 25 %. Serpih dimasak dalam ketel 
bersuhu 165 oC dan tekanan 9 – 10 atmosfir selama 3 jam di  Lab. Kimia dan Serat, 
Jurusan THH Fak. Kehutanan UGM. Dengan mengikuti standart TAPPI T 220 M - 53, pulp 
yang dihasilkan diamati khususnya dalam hal: rendemen, bilangan permanganat, derajat 
giling, dan dimensi serat dan turunan dimensi seratnya, serta sifat pulp yang meliputi faktor 
tarik dan sobek, dan daya lipat. Data hasil penelitian dianalisis dengan analisis varians 
disusun acak lengkap dengan uji eka arah.  

Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa umur pohon berpengaruh terhadap seluruh 
parameter sifat fisik pulp, tetapi tidak berpengaruh terhadap rendemen, bilangan 
permanganat, dimensi serat dan nilai-nilai turunannya. Nilai tertinggi mengenai sifat-sifat 
fisik pulp dicapai oleh pohon berumur 15 tahun. Dalam hal daya lipat dan faktor tarik, umur 
7 tahun memiliki nilai lebih tinggi daripada 3 tahun, sebaliknya dalam hal faktor sobek, 
umur 3 tahun lebih tinggi daripada umur 7 tahun. 

 
 

PENDAHULUAN 
 
 

Pada saat ini, Indonesia masih mengusahakan industri pulp dan kertas secara 
besar-besaran. Kebijakan ini didorong oleh dua hal, yaitu (1) konsumsi pulp dan kertas 
semakin meningkat, baik konsumsi nasional maupun internasional, (2) ketersediaan bahan 
baku kayu berupa hutan tanaman industri (HTI) yang diusahakan sejak tahun 1984. 
Dengan mengekspor produk pulp dan kertas, Indonesia mengharap untuk memperoleh 
devisa. 

Salah satu jenis pohon yang dipilih untuk membangun HTI untuk kepentingan 
tersebut adalah A. auriculiformis. Oleh karena itu, sifat-sifat pulp yang dihasilkan dari 
batang pohon tersebut merupakan hal yang penting untuk diteliti, termasuk dimensi serat 
kayu serta nilai turunannya.  Mengingat bahwa parameter penelitian tersebut dipengaruhi 
oleh umur pohon dan posisinya di dalam batang, maka penelitian yang ditujukan untuk 
mengetahui pengaruh umur pohon dan posisi kayu di dalam arah vertikal batang terhadap 
beberapa parameter tersebut perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
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mencapai dua tujuan tersebut di atas. Pohon yang dipilih berasalah dari tiga kelas umur, 
yaitu tiga, tujuh dan limabelas tahun. Sementara itu, proses pemasakan yang dipilih dalam 
penelitian ini adalah proses sulfat. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

A. auriculiformis merupakan spesies yang tumbuh secara alami di Indonesia, 
terutama di Kepulauan Key dan Irian Jaya atau Papua. Tanaman ini tergolong dalam 
genus acacia, sub-familia Minosoideae, famili Leguminosae, ordo Rosales, kelas 
Dicotyledoneae, sub-divisi Angiospermae dan divisi Spermatophyta (Lawrece, 1952). 
Sebagai anggota pohon berdaun lebar, kayu A. auriculiformis tersusun atas sel-sel: 
pembuluh, serabut, parenkim dan jari-jari. Melalui proses maserasi, masing-masing jenis 
sel  tersebut dapat diuraikan dan dipisahkan satu terhadap yang lain. Proporsi masing-
masing jenis sel pada setiap bagian batang berbeda-beda (Metcalve dan Chalk, 1972). 

 Kesesuaian kayu untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri pulp dan 
kertas ditentukan oleh beberapa persyaratan. Persyaratan ini menyangkut  kecepatan 
pertumbuhan pohon, struktur dan sifat kayu, berat jenis, persentase serat dan dimensi 
serat serta komposisi kimia kayu (Dadswell dan Wardrop, 1960; Soenardi, 1976). Dimensi 
serat menyangkut ukuran mengenai panjang serat (PS), diameter serat (DS), diameter 
lumen (DL), tebal dinding (TD) sel (Silitonga dkk, 1971). Bila dikaitkan dengan kualitas 
lembaran pulp dan kertas, dimensi serat dapat dinyatakan ke dalam turunan dimensi serat, 
yang meliputi bilangan runkel (BR), daya tenun (DT), bilangan muhlstep (BM), bilangan 
kelenturan dan koefisien kekakuan (Tomalang, 1971). Kualitas lembaran pulp dapat dinilai 
dari kondisi permukaan lembaran dan sifat-sifat fisiknya, yang meliputi parameter 
kerapatan, kekuatan, kehalusan, perekatan dan pewarnaan (Casey, 1960). Di samping 
ditentukan oleh jenis kayu, kualitas pulp juga ditentuka proses pembuatannya. Pembuatan 
pulp dapat dilakukan secara mekanis, semi mekanis dan khemis. Proses pembuatan 
secara khemis dibedakan menjadi tiga macam, yaitu proses sulfit, proses soda dan proses 
sulfat. Proses yang terakhir itu sering disebut sebagai proses kraft (Hendrarto, 1976).  

 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

Penelitian menggunakan kayu formis berumur 3, 7 dan 15 tahun masing-masing 
sebatang dari Wanagama I, Kab. Gunung Kidul. Batang dibagi menjadi bagian pangkal, 
tengah dan ujung. Masing-masing bagian dimesin menjadi serpih ukuran tebal 2 mm, lebar 
dan  panjang 3 mm. Secara terpisah, serpih direndam satu jam dalam cairan sulfat 
perbandingan 1 : 4. Cairan sulfat dipersiapkan dengan ketentuan alkali aktif 17 % dan 
sulfiditas 25 %. Serpih dimasak dalam ketel bersuhu 165 oC dan tekanan 9 – 10 atmosfir 
selama 3 jam di  Lab. Kimia dan Serat, Jurusan THH Fak. Kehutanan UGM. Dengan 
standart TAPPI T 220 M - 53, pulp diukur: rendemen (R), bilangan permanganat (BP), 
derajat giling (DG), dan dimensi serat dan turunan dimensi seratnya, serta sifat pulp yang 
meliputi daya lipat (DL), faktor sobek (FS) dan faktor tarik (FT). Pengukuran dilakukan di 
Pabrik Kertas “Blabak” di Magelang. Data hasil penelitian dianalisis dengan rancangan 
acak lengkap yang disusun secara faktorial (Snedecor dan Cochran, 1967).  
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HASIL, ANALISIS HASIL, PEMBAHASAN 
 
 

Hasil penelitian tentang dimensi serat, dan turunannya serta sifat pulp disajikan 
secara berurutan pada  Tabel 1 dan 2 serta 3 berikut. 

 
Tabel 1. Dimensi serat 

Umur (th) Posisi PS (µ) DS (µ)  DL (µ) TD (µ)  
3 P 791 25,54 10,20 7,67 
 T 817 44,41 24,08 10,17 
 U 694 39,66 20,93 8,7 
  827 36,53 18,40 8,84 

7 P 907 43,77 15 13,76 
 T 825 36,81 16,72 10 
 U 845 43,28 12,88 5,25 
  859 41,28 14,86 9,67 

15 P 845 41,96 19,94 11,03 
 T 872 38,29 23,04 8,63 
 U 858 19,07 10,71 4,18 
  858,33 33,10 17,89 7,94 

 
Tabel 2. Turunan Dimensi serat 

Umur (th) Posisi BR BM DT KK  BF 
3 P 1,50 84,05 39,98 0,30 0,40 
 T 0,84 70,60 18,40 0,23 0,54 
 U 0,83 72,15 17,51 0,22 0,53 
  1,05 75,6 25,29 0,25 0,49 
7 P 1,83 88,25 20,79 0,31 0,34 
 T 1,19 79,27 22,43 0,27 0,45 
 U 0,82 91,14 19,52 0,12 0,30 
  1,28 86,22 20,91 0,23 0,36 

15 P 1,11 77,42 20,14 0,26 0,48 
 T 0,75 63,79 22,80 0,23 0,60 
 U 0,78 68,46 44,99 0,22 0,56 
  0,88 69,89 29,31 0,23 0,54 
 

Tabel 3. Sifat-sifat pulp 
Umur (th) Posisi R (%) BP (gr) DG (oSR) DL (x) FS FT (m) 

3 P 36,21 11,4 24,49 1,67 46,60 1655,10 
 T 44,86 9,9 19,44 1,5 30,05 1368,73 
 U 32,65 9,6 19,20 1,63 26,83 1907,92 
  37,90 10,3 21,04 1,6 34,49 1643,91 
7 P 34,16 9 19,35 2,53 36,50 2159,86 
 T 35,34 10 21,17 1,43 28,62 2142,98 
 U 39,77 8,5 19,21 1,87 32,80 2273,47 
  36,42 9,16 18,91 1,94 32,64 2192,10 

15 P 33,70 10,5 20,18 5,63 46,99 3455,10 
 T 30,12 11,8 21,61 5 52,66 4040,69 
 U 37,76 12,1 25,72 6,77 48,49 3625,84 
  33,86 11,46 22,50 5,8 49,38 3707,21 
 
Analisis varians yang dilakukan terhadap parameter yang berkait dengan ukuran 

dimensi serat menyatakan, bahwa umur pohon dan posisi kayu pada arah longitudinal 
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batang serta interaksi antar kedua faktor tersebut  tidak berpengaruh terhadap seluruh 
paremeter dimensi serat. Dengan demikian, ukuran panjang serat tidak berbeda secara 
statistik antara serat pada umur 3, 7 dan 15 tahun, dan antara serat pada bagian pangkal, 
tengah dan ujung batang. Ketidak-berbedaan secara statistik seperti itu juga berlaku bagi 
parameter diameter serat, diameter lumen, dan tebal dinding sel. 

 Analisis varians yang dilakukan terhadap parameter yang berkait dengan turunan 
dimensi serat tersebut menyatakan, bahwa umur pohon dan posisi kayu pada arah 
longitudinal batang serta interaksi antar kedua faktor tersebut  tidak berpengaruh terhadap 
seluruh parameter turunan dimensi serat. Dengan demikian, bilangan runkel tidak berbeda 
secara statistik antara bilangan runkel serat pada umur 3, 7 dan 15 tahun, dan atara 
bilangan runkel serat pada bagian pangkal, tengah dan ujung batang. Ketidak-berbedaan 
secara statistik seperti ini juga berlaku bagi parameter bilangan muhlsteph, daya tenun, 
koefisien kekakuan dan bilangan fleksibilitas.  

Analisis varians yang dilakukan terhadap parameter yang berkait dengan sifat pulp  
menyatakan, bahwa umur pohon dan posisi kayu pada arah longitudinal batang serta 
interaksi antar kedua faktor tersebut  tidak berpengaruh terhadap rendemen pulp, bilangan 
permanganat, derajat giling. Sementara itu, berkait dengan parameter daya lipat dan faktor 
sobek, serta faktor tarik, ternyata umur pohon berpengaruh terhadap ketiganya. Meskipun 
demikian, faktor posisi kayu dan interaksinya dengan faktor umur pohon tidak berpengaruh 
terhadap daya lipat dan faktor sobek serta faktor tarik tersebut. 

Dalam hal daya lipat, pulp yang dibuat dari kayu umur 3 tahun (yaitu 1,6 kali) dan 7 
(yaitu 1,943 kali) tahun tidak berbeda nyata, tetapi keduanya berbeda nyata terhadap umur 
15 tahun yang nilainya 5,8 kali. Dalam hal faktor sobek, pulp yang dibuat dari kayu umur 3 
tahun (yaitu 34,49) dan umur 7 tahun (yaitu 32,64) tidak berbeda secara nyata, tetapi 
keduanya berbeda nyata terhadap umur 15 tahun yang nilainya 49,38. Dalam hal faktor 
tarik, pulp yang dibuat dari kayu umur 3 tahun (yaitu 1643) dan umur 7 tahun (yaitu 2192) 
tidak berbeda secara nyata, tetapi keduanya berbeda nyata terhadap umur 15 tahun yang 
nilainya 3721. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

Kesimpulan 
 
 

Beberapa butir kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian adalah sebagai berikut 
1. Penggunaan kayu ini sebagai bahan baku pembuatan pulp perlu memperhatikan faktor 

umur, karena faktor umur berpengaruh terutama terhadap kekuatan lembaran pulp, 
yakni daya lipat, daya sobek dan daya tarik. Sebaliknya, faktor posisi longitudinal 
batang tidak berpengaruh, sehingga dapat diabaikan. 

2. Ditinjau dari dimensi serat dan turunannya, kayu ini tergolong dalam kelas kualita 4 
yang mencerminkan kayu ini berserat pendek, berdinding sel tebal, berlumen kecil dan 
serat akan sulit memipih sewaktu digiling. 
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Saran 
 
 

Saran yang disampaikan meliputi: 
1. Pemasakan proses sulfat ini perlu diturunkan menuju ke kondisi yang lebih ringan 

dengan mengurangi jumlah bahan kimia. 
2. Penggunaan kayu ini sebagai bahan pulp dan kertas perlu dicampur dengan kayu 

berserat panjang agar sifat fisiknya menjadi lebih baik. 
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