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Abstrak 

Di Indonesia 80-85% kayu mempunyai keawetan yang rendah (kelas III - IV). Salah satunya yaitu kayu mahoni yang 

memiliki kelas awet II-III sehingga perlu diawetkan agar lebih tahan terhadap rayap kayu kering. Bahan pengawet kimia 

biasanya berbahaya bagi lingkungan, oleh karena itu diperlukan bahan pengawet yang ramah terhadap lingkungan. 

Salah satu pengawet yang merupakan pestisida aman yaitu deltamethrin dan telah banyak digunakan mulai dari 

pertanian sampai pengendalian hama rumah tangga. Penelitian ini menggunakan dua faktor yaitu konsentrasi bahan 

pengawet yaitu 0,005%, 0,01%, dan 0,05% dan besar tekanan pengawetan yaitu 5 atm, 7,5 atm, dan 10 atm. Rayap 

yang digunakan contoh pada penelitian ini adalah rayap kayu kering sebanyak 50 ekor pada setiap sampel uji. Rayap 

diumpankan pada contoh uji yang sudah ditutup tabung kaca sebagai tempat rayap selama 30 hari. Dari hasil pengujian, 

kisaran rata-rata nilai absorbsi bahan pengawet deltamethrin yaitu 50,483-86,684 kg/m3, retensi sebelum pengkondisian 

5,828-7,3 kg/m3, dan retensi bahan pengawet deltamethrin sesudah pengkondisian 2,37-4,912 kg/m3. Rata-rata 

mortalitas rayap yang didapat pada penelitian ini yaitu 66-100% selama 2 minggu dan 99,33-100% selama 4 minggu, 

kisaran rata-rata nilai pengurangan berat sebesar 0,97-37,77 mg,  sedangkan nilai derajat kerusakan sebesar 0,82-

32,18%. Faktor konsentrasi berbeda nyata terhadap absorbsi, retensi setelah pengkondisian, mortalitas rayap selama 2 

minggu, pengurangan berat dan derajat kerusakan, sedangkan faktor besar tekanan berbeda nyata pada absorbsi dan 

retensi setelah pengkondisian.  

Kata Kunci : Swietenia macrophylla King., deltamethrin, tekanan, Cryptotermes cynocephalus Light. 

Pendahuluan 

Kayu mahoni merupakan salah satu kayu yang banyak dijumpai di hutan rakyat maupun hutan tanaman yang 

diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasokan kayu. Tanaman mahoni yang ditanam di Jawa mencapai 

39,99 juta pohon atau sekitar 88,36 % dari total populasi pohon mahoni di Indonesia, sedangkan sisanya sekitar 5,27 

juta pohon (11,64 %) berada di luar Jawa. Tanaman mahoni di Indonesia terkonsentrasi di tiga propinsi, berturut-turut 

adalah di Jawa Tengah (39,04 %), Jawa Barat (27,56 %) dan Jawa Timur (11,63 %). Sebanyak 45,26 juta populasi 

pohon mahoni di Indonesia, hanya sekitar 9,49 juta pohon atau 20,98 persen saja yang merupakan tanaman mahoni 

yang siap tebang (Anonim, 2004). Hal ini memberikan gambaran bahwa tanaman mahoni yang ditanam oleh rakyat 

sebagian besar masih berumur muda. 

Bagian gubal lebih menarik bagi organisme penyerang karena mengandung simpanan bahan-bahan seperti 

pati, dan juga karena tidak adanya zat-zat ekstraktif, sehingga tidak tahan terhadap degradasi, sekalipun pada spesies-

spesies dengan kayu teras awet (Nicholas, 1987). Mahoni memiliki kelas awet III dan rentan terhadap serangan rayap, 

maka untuk mengatasi permasalahan pada kayu mahoni tersebut maka perlu dilakukan pengawetan. Pengawetan kayu 

bertujuan melindungi dan menghindarkan kayu dari berbagai serangan unsurunsur biologi dan lingkungan yang merusak 

kayu sehingga umur kayu dalam pemakaiannya menjadi lebih panjang (Suranto, 2002). 

Bahan pengawet merupakan salah satu bagian yang penting dalam pengawetan. Bahan pengawet kayu 

adalah bahan-bahan kimia yang apabila digunakan secara baik terhadap kayu akan membuat kayu tahan terhadap 

serangan jamur, serangga, dan binatang laut (Hunt dan Garrat, 1986). Bahan pengawet anti serangga yang sedang 

populer saat ini adalah deltamethrin. Deltamethrin banyak digunakan sebagai insektisida di bidang pertanian maupun 

rumah tangga.  

Salah satu metode pengawetan kayu yaitu metode tekanan. Suranto (2002) menyatakan bahwa pengawetan 

kayu dengan cara tekanan adalah cara yang paling efektif untuk melindungi kayu terhadap serangan oleh pembusukan, 

serangga, api, dan lain-lain. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengawetan secara tekanan adalah konsentrasi 
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bahan pengawet dan besar tekanan yang diberikan. Besar tekanan dan konsentrasi pengawet yang diberikan 

berpengaruh terhadap absorbsi dan retensi bahan pengawet (Hunt dan Garrat 1986). Untuk mendapatkan hasil yang 

optimal, bahan pengawet harus cukup air agar mobilitas bahan pengawet menjadi tinggi sehingga larutan bahan 

pengawet dapat meresap ke dalam rongga-rongga kayu. Berdasarkan pertimbangan diatas dan masih jarangnya 

dilakukan aplikasi penelitian deltamethrin pada kayu gergajian serta rayap kayu kering maka perlu dilakukan dengan 

tujuan mengetahui interaksi faktor konsentrasi bahan pengawet deltamethrin. 

Bahan dan Metode Penelitian 

Penyiapan Bahan 

Bahan yang digunakan adalah kayu mahoni dari hutan rakyat di daerah Kalasan, Jawa Tengah dengan 

diameter 65 cm diambil dari bagian pangkal yang dibuat menjadi contoh uji berukuran 5 x 3 x 5 cm. Bahan pengawet 

berupa deltamethrin dengan merk DTM Wood Protectant yang diproduksi oleh Agropharm (UK) Limited dan 

didistribusikan oleh CV. Langgeng Cahaya Mas Surabaya, Jawa Timur. Rayap kayu kering sebanyak 1500 ekor yang 

diperoleh dari koloni rayap yang diisolasi dengan kayu ganitri selama sekitar 1 – 2 minggu dengan kisaran suhu sebesar 

270C. 

Pembuatan Contoh Uji 

Contoh uji yang didapat berupa papan kayu mahoni berukuran 100 x 50 x 3 cm. Setelah itu papan tersebut 

dipotong menjadi balok berukuran 50 x 5 x 3 cm kemudian dipotong-potong menjadi contoh uji kecil berbentuk kubus 

dengan ukuran 5 x 5 x 3 cm sebanyak 30 buah, dimana 27 scontoh uji dikenakan perlakuan pengawetan dan 3 contoh 

uji untuk kontrol. Ukuran contoh uji pengawetan ini mengacu pada Protocol for Assessment of Wood Preservatives 

dengan dimensi contoh uji minimum untuk pengawetan yaitu 15 mm (radial) x 25 mm (tangensial) x 50 mm (longitudinal) 

(Anonim, 2007). Contoh uji untuk kadar air dan berat jenis sebanyak 9 buah dibuat dengan ukuran sesuai pada British 

Standard 373 yaitu 2 x 2 x 2 cm (Anonim, 1957). Setelah itu dilakukan pengamplasan pada contoh uji yang berukuran 5 

x 3 x 5 cm tersebut yang berfungsi untuk meratakan permukaan contoh uji. Setelah permukaannya rata baru dilakukan 

pengecatan. Pengecatan dilakukan pada ke empat permukaan contoh uji, yaitu pada dua permukaan bidang transversal 

dan dua permukaan bidang yang berhadapan. Pengecatan dengan cat kayu ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

peresapan ganda. 

Setiap contoh uji, ulangannya serta contoh uji sebagai kontrol sebanyak 3 sampel uji (tanpa perlakuan 

apapun) diberi tanda dan dikeringudarakan sampai konstan. Selain itu disediakan juga kontrol tanpa makanan dengan 

meletakkan rayap hanya pada tabung kaca tanpa ada kayu sebagai makanannya (Kontrol 2). Cara pembuatan contoh uji 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Proses Pengawetan 

Bahan pengawet deltamethrin merupakan bahan pengawet murni, oleh karena itu perlu ditambah pelarut agar 

mencapai konsentrasi yang diinginkan (0,005; 0,01; dan 0,05 %). Dalam hal ini kebutuhan larutan (pengawet + larutan) 

diasumsikan sebanyak 10000 ml atau 10 liter. Contoh uji yang telah dipotong dikeringanginkan selama beberapa hari 

sampai beratnya konstan kemudian ditimbang berat contoh uji tersebut (bo). Pada proses pengawetannya, sampel uji 

diletakkan dalam tangki pengawetan, kemudian dalam tangki diisi dengan larutan bahan pengawet dengan konsentrasi 

tertentu dan sesuai dengan variasi besar tekanan yang diberikan melalui pengaturan kompresor, dimana lama 

tekanan masing-masing adalah 30 menit. Selanjutnya, contoh uji diangkat dari larutan dan dilap dengan kain bersih 

basah setelah dilakukan perendaman. Contoh uji ini kemudian ditimbang sebagai berat contoh uji setelah pengawetan 

(bb). Setelah contoh uji dikeringudarakan, diperoleh berat konstan lalu ditimbang (bi). Perhitungan absorbsi(g/cm) dan 

retensi aktual/sebelum pengkondisian (g/cm3) adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : v = volume contoh uji (cm3); RA = retensi aktual/sebelum pengkondisian 

Setelah contoh uji diawetkan dan dikering – udarakan, diberi perlakuan pengkondisian terhadap cuaca. 

Pengkondisian terhadap cuaca dilakukan dengan cara memasukkan contoh uji ke dalam oven bersuhu 49ºC selama 

24 jam/ 1 hari penuh, kemudian direndam dalam air suling selama dua jam. Selanjutnya contoh uji diambil lalu 

dimasukkan kembali ke dalam oven bersuhu 49ºC sampai hari berikutnya. Perlakuan pengkondisian seperti ini 

dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu, contoh uji diambil dari oven lalu dikeringudarakan di ruang 

laboratorium kurang lebih selama dua hari (Anonim, 1970) dan diukur retensi setelah pengkondisian. 

Pengumpanan Pada Rayap Kayu Kering 

Contoh uji dengan berat konstan ditimbang lalu dipasang pipa/tabung gelas pada salah satu permukaan yang 

tidak di cat. Metode ini seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sunarta (2006). Selanjutnya ditaruh rayap kayu 

kering sebanyak 50 ekor yang sehat dan aktif (nimfa rayap). Contoh uji yang sudah diletakkan rayap disimpan ditempat 

dimana rayap dapat hidup dengan baik. Pengamatan terhadap mortalitas rayap dilakukan setiap hari selama 30 hari. Bila 

ada rayap yang mati harus diambil dengan pinset lalu dibuang. Setelah 30 hari dilakukan penimbangan untuk 

menentukan berat sesudah pengumpanan dalam kondisi kering angin. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengurangan 

berat pada contoh uji. Derajat kerusakan menunjukkan intensitas serangan rayap terhadap contoh uji, dihitung sebagai 

persentase penurunan berat contoh uji setelah pengumpanan terhadap penurunan berat kontrol (Hadikusumo, 2004) 

yaitu : 
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Cara yang dilakukan untuk pengumpanan rayap dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Keterangan : 

a. Tabung kaca  b. Ruang tempat meletakkan rayap 

c. Permukaan kayu yang diserangkan (tidak dicat)   d. Permukaan kayu yang dicat 

 

Rancangan Penelitian dan Analisis Data 

Pada penelitian ini digunakan Rancangan Acak Lengkap (Completely Randomized Design) yang disusun 

secara faktorial dengan dua faktor dan tiga kali ulangan. Faktor pertama adalah konsentrasi pengawet (0,005; 0,01; dan 

0,05 %) dan faktor kedua adalah besar tekanan (5; 7,5 dan 10 atm). Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis keragaman yang disusun secara faktorial. Uji lanjut memakai HSD atau Tukey. Untuk pengujian 

mortalitas rayap, data ditransformasi ke akar kuadrat lalu ditransformasi lagi ke arcsin (Gomez dan Gomez, 

1995).Untuk penyajian data dan diagram batangnya tetap menggunakan data mortalitas sebelum ditransformasi untuk 

memudahkan penafsiran. Perhitungan data menggunakan program SPSS versi 16. 

Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil analisis variansi dwi-arah (Tabel 1), terlihat bahwa tidak ada interaksi yang nyata pada taraf 5 %. 

Faktor konsentrasi dan tkanan secara terpisah mempengaruhi secara nyata pada parameter absorbsi, dan. retensi 

setelah pengkondisian. Faktor konsentrasi juga berpengaruh nyata terhadap mortalitas rayap selama 15 hari, 

pengurangan berat dan derajat kerusakan.  

Tabel 1. Hasil analisis varians pada parameter-parameter pengaetan kayu mahoni dengan deltamethrin 

Parameter Signifikansi 

Konsentrasi Tekanan Interaksi 

Absorbsi 0,03* 0,01>** 0,98 tn 

Retensi sebelum pengkondisian 0,26tn 0,10 tn 0,82 tn 

Retensi setelah pengkondisian 0,01>* 0,01>** 0,32 tn 

Pengurangan berat 0,01>* 0,65 tn 0,95 tn 

Mortalitas rayap selama 15 hari 0,01>* 0,12 tn 0,09 tn 

Mortalitas rayap selama 30 hari 0,16 tn 0,61 tn 0,73 tn 

Derajat kerusakan 0,01>* 0,73 tn 0,93 tn 

Keterangan   ** : beda sangat nyata pada taraf signifikansi 1% 

 * : beda nyata pada taraf signifikansi 5% 
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 tn : tidak berbeda nyata 

 

Absorbsi dan Retensi  

Absorbsi merupakan banyaknya larutan bahan pengawet yang dikandung oleh kayu segera setelah 

diawetkan sedangkan retensi adalah jumlah bahan pengawet tanpa pelarut (bahan pengawet kering) yang masuk dan 

tinggal di dalam kayu setelah proses pengawetan selesai dilakukan (Yudodibroto, 1982). Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan deltamethrin serta semakin tinggi besar tekanan yang digunakan 

diperoleh kecenderungan nilai absorbsi yang semakin meningkat, dengan rata-rata nilai absorbsi 50,483 kg/m3 sampai 

83,804 kg/m3（Gambar 3).  Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai retensi semakin meningkat seiring 

dengan peningkatan konsentrasi larutan pengawet dan besar tekanan yaitu dengan nilai rata-rata retensi 5,828 kg/m3 

sampai 7,3 kg/m3 Gambar 4). 

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa pada retensi sebelum pengkondisian cuaca faktor konsentrasi 

larutan pengawet, besar tekanan, dan interaksi keduanya memberikan hasil yang tidak berbeda nyata. Pada retensi 

setelah pengkondisian cuaca masing-masing faktor konsentrasi larutan dan besar tekanan memberikan hasil yang 

sangat berbeda nyata pada α = 1%. Hal ini dapat disebabkan nilai retensi pada tiap faktor tidak berbeda jauh sebelum 

pengkondisian cuaca, namun setelah pengkondisian jumlah bahan pengawet yang tertinggal di dalam kayu pada 

konsentrasi larutan dan besar tekanan yang lebih kecil mengalami penurunan yang lebih besar sehingga nilai 

retensinya menjadi jauh berbeda dengan nilai retensi faktor konsentrasi larutan dan besar tekanan di atasnya. Nilai 

retensi mengalami penurunan setelah mengalami pengkondisian cuaca, dengan penurunan rata-rata sebesar 39,40 % 

dari rata-rata nilai retensi sebelum pengkondisian cuaca. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah bahan pengawet 

yang masih tertinggal apabila terkena cuaca panas maupun hujan secara berulang kali. 

Faktor konsentrasi larutan pengawet dan besar tekanan pada pengawetan secara tekanan cenderung 

mengalami kenaikan karena diduga semakin tinggi konsentrasi larutan pengawet maka akan semakin banyak jumlah 

bahan pengawet yang masuk ke dalam kayu, sedangkan semakin besar tekanan yang diberikan maka larutan 

pengawet yang dipaksa masuk ke dalam kayu akan semakin banyak sehingga nilai absorbsi akan semakin besar. 

Nilai retensi memiliki kecenderungan yang sama dengan nilai absorbsi, hal ini sesuai dengan pernyataan Hunt dan 

Garrat (1986) dimana semakin tinggi absorbsi yang didapat semakin tinggi pula retensi yang diperoleh karena nilai 

retensi dipengaruhi oleh nilai absorbsi. 

 

 

(a)       (b) 
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Gambar 3. Nilai absorbsi kayu mahoni terhadap bahan pengawet deltamethrin pada berbagai konsentrasi (a) dan besar 

tekanan (b). Huruf yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (α = 5%). 

 

 

(a)       (b) 

Gambar 4. Nilai retensi kayu mahoni terhadap bahan pengawet deltamethrin pada berbagai konsentrasi (a) dan besar 

tekanan (b). Huruf yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (α = 5%). 

 

Sifat Anti-rayap  

Pengurangan berat merupakan selisih antara berat kayu sebelum dan setelah diumpankan kepada rayap 

kayu kering selama 4 minggu. Hasil penelitian menunjukkan pengurangan berat cenderung mengalami penurunan 

seiring dengan kenaikan konsentrasi larutan. Pada faktor konsentrasi larutan rata-rata pengurangan berat pada 

konsentrasi 0,005 % sebesar 36,12 mg, konsentrasi 0,01 % sebesar 8,86 mg, dan konsentrasi 0,05 % sebesar 1,53 % 

(Gambar 5). Pada kontrol tanpa perlakuan rata-rata mortalitas rayap kayu kering sebesar 117,37 mg, sehingga dapat 

dikatakan bahwa bahan pengawet cukup efektif untuk mencegah serangan rayap kayu kering karena selisih 

pengurangan berat dengan kontrol cukup berbeda jauh.  

Mortalitas merupakan besarnya nilai kematian rayap kayu kering dan merupakan parameter untuk mengukur 

tingkat efektifitas suatu bahan pengawet. Dari hasil penelitian selama 2 minggu menunujukkan rata-rata nilai mortalitas 

rayap kayu kering sebesar 70,22 % sampai 100 %, sedangkan pada pengamatan selama 4 minggu diperoleh hasil rata-

rata nilai mortalitas rayap kayu kering sebesar 99,56 % sampai 100 % (Gambar 6). Hal ini dapat dikatakan bahwa bahan 

pengawet sangat efektif mencegah serangan rayap kayu kering sesuai dengan pernyataan Hadikusumo (2004), bahwa 

perlakuan pengawetan disebut efektif bila diperoleh mortalitas rayap minimal 70 %. 
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Gambar 5. Pengurangan berat pada berbagai konsentrasi (Nilai HSD = 0,070). Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak 

berbeda nyata pada α = 1%. Kontrol 1 = mahoni tanpa perlakuan pengawetan 

 

 

Gambar 6. Mortalitas rayap kayu kering pada berbagai konsentrasi (Nilai HSD = 0,852). Nilai yang diikuti huruf yang 

sama tidak berbeda nyata pada α = 1%. Kontrol 1 = mahoni tanpa perlakuan pengawetan, kontrol 2 = rayap tidak diberi 

makanan 

 

Pada kontrol tanpa makanan sudah diperoleh nilai mortalitas sebesar 100 % selama 2 minggu pengamatan, 

sedangkan pada kontrol tanpa perlakuan atau proses pengawetan diperoleh rata-rata nilai mortalitas rayap sebesar 

23,33 % selama 2 minggu dan 49,33 % selama 4 minggu. Perkembangan nilai mortalitas (Gambar 7) dapat dilihat 

bahwa kontrol tanpa perlakuan cenderung mengalami kenaikan yang kecil sedangkan kontrol tanpa makanan 

mempunyai kecenderungan kenaikan mortalitas yang lebih besar daripada konsentrasi 0,005 %, namun lebih kecil 

daripada konsentrasi 0,01 % dan 0,05 %. Deltamethrin membunuh serangga melalui kontak pencernaan dengan masuk 

ke dalam saluran pencernaan setelah serangga tersebut memakan bahan yang mengandung deltamethrin (Anonim, 

2008). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pula bahwa rayap benar-benar mati karena keracunan bahan pengawet dan 

bukan karena kondisi lingkungan yang tidak memadai. Hal ini dapat dilihat juga dari pengurangan berat sampel yang 

lebih banyak terjadi pada kontrol tanpa perlakuan. Besarnya absorbsi dan retensi deltamethrin tidak berpengaruh 



BIODEGRADASI DAN PENINGKATAN KUALITAS KAYU 
PROSIDING SEMINAR NASIONAL MASYARAKAT PENELITI KAYU MAHASISWA (MAPEKI) XVI 

  
124 

 
  

terhadap mortalitas rayap karena deltamethrin membunuh rayap lebih karena kepekatan konsentrasinya daripada 

banyaknya jumlah deltamethrin yang masuk ke dalam kayu sehingga dapat disimpulkan dengan absorbsi dan retensi 

minimum deltamethrin sudah cukup efektif mencegah serangan rayap selama memiliki konsentrasi yang tinggi. 

 

 

Gambar 7. Grafik Peningkatan mortalitas pada tiap perlakuan 

Keterangan : K = Konsentrasi larutan L = Besar tekanan 

 

Nilai pengurangan berat ini lebih besar daripada penelitian Sadono (2005) dengan bahan pengawet 

alfamethrin pada kayu karet yaitu 2,82 mg pada konsentrasi larutan pengawet 0,006 %. Hal ini dapat disebabkan karena 

bahan pengawet alfamethrin lebih kuat daripada deltamethrin yang dipakai pada penelitian ini ataupun karena rayap 

lebih suka memakan kayu mahoni daripada kayu karet. Pengurangan berat mengalami penurunan seiring kenaikan 

konsentrasi larutan, hal ini diduga disebabkan semakin banyaknya bahan pengawet yang masuk ke dalam kayu 

sehingga menyebabkan aktifitas makan rayap terganggu sehingga hanya sedikit kayu yang dimakan. Hal ini didukung 

pernyataan Nicholas (1987) yang menyatakan bahwa bahan pengawet dengan konsentrasi tinggi akan lebih banyak 

masuk ke dalam kayu dibandingkan dengan bahan pengawet dengan konsentrasi lebih rendah. 

Nilai derajat kerusakan dihitung berdasarkan presentase pengurangan berat sampel terhadap kontrol. 

Sumarni (1988) menyatakan bahwa kriteria derajat kerusakan sedang ditandai dengan adanya kerusakan contoh uji 

berupa bekas gigitan yang dangkal dan meluas. Dari hasil penelitian diperoleh hasil derajat kerusakan berkisar antara 

0,82 % sampai 29,28 % (Gambar 8). Dari rata-rata derajat kerusakan dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini 

kondisi kerusakan termasuk sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa bahan pengawet cukup efektif untuk mencegah 

kerusakan kayu dari serangan rayap kayu kering. 

Derajat kerusakan cenderung menurun seiring meningkatnya konsentrasi larutan pengawet. Hal ini diduga 

semakin besar konsentrasi larutan semakin banyak bahan pengawet yang masuk ke dalam kayu sehingga rayap lebih 

banyak yang keracunan. Keracunan tersebut mengakibatkan jumlah rayap yang memakan kayu menjadi lebih sedikit 

sehingga derajat kerusakan semakin berkurang seperti yang ditunjukkan oleh grafik mortalitas (Gambar 6). 
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Gambar 8. Derajat kerusakan sampel pada berbagai konsentrasi (Nilai HSD = 5,272). Nilai yang diikuti huruf yang sama 

tidak berbeda nyata pada α = 1%. 

 

Pada penelitian ini besar tekanan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap mortalitas rayap, 

pengurangan berat, dan derajat kerusakan. Hal ini diduga karena besar tekanan hanya berpengaruh terhadap seberapa 

banyak deltamethrin masuk ke dalam ke kayu namun tidak mempengaruhi keefektifannya dalam membunuh rayap 

sehingga hanya faktor konsentrasi yang mempunyai pengaruh terhadap mortalitas rayap dan pengurangan berat. Hal ini 

berbeda dengan nilai absorbsi dan retensi yang dipengaruhi faktor besar tekanan dimana besarnya dipengaruhi oleh 

seberapa banyak deltamethrin yang masuk ke dalam kayu. Berdasarkan pada hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

besarnya absorbsi dan retensi bahan pengawet ke dalam kayu tidak berpengaruh terhadap pengurangan berat sampel 

karena aktifitas makan rayap hanya dipengaruh oleh kosentrasi bahan pengawet bukan banyaknya jumlah bahan 

pengawet yang masuk ke dalam kayu. 

Pada penelitian Sathantriphop et al. (2006) menunjukkan bahwa deltamethrin 0,05 % dapat mengakibatkan 

tingkat kematian Aedes aegypti mencapai 82,7 %, sedangkan penelitian oleh Adnan (2004) menunjukkan bahwa 

deltamethrin dengan konsentrasi 10 ml / 16 l air mengakibatkan mortalitas pada larva penggerek batang jagung sebesar 

90 % dan ulat grayak sebesar 96 %. Pada penelitian ini deltamethrin dengan konsentrasi 0,005 % mampu 

mengakibatkan rata-rata mortalitas terhadap rayap kayu kering sebesar 70,22 % selama 2 minggu dan 99,56 % selama 

4 minggu sehingga dapat disimpulkan bahwa deltamethrin efektif untuk mencegah serangan rayap kayu kering. 

Kesimpulan 

Hasil rerata nilai absorbsi sebesar 50,483 - 86,684 kg/m3, rerata nilai retensi sebelum pengkondisian sebesar 

5,828 - 7,300 kg/m3 setelah pengkondisian sebesar 2,370 - 4,912 kg/m3. Rerata mortalitas rayap sebesar 66 – 100 % 

selama 2 minggu dan 99,33 – 100 % selama 4 minggu, rerata pengurangan berat sampel sebesar 0,97 - 37,77 mg, serta 

derajat kerusakan sebesar 0,82 - 32,18 %. Faktor interaksi antara konsentrasi dan besar tekanan tidak memberikan 

pengaruh nyata pada semua parameter. Faktor konsentrasi bahan pengawet deltamethrin memberikan pengaruh nyata 

pada parameter absorbsi, retensi, mortalitas rayap, pengurangan berat, maupun derajat kerusakan. Faktor besar 

tekanan yang diberikan memberikan pengaruh nyata pada parameter absorbsi dan retensi.  
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