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ABSTRAK 

Sengon mempunyai kelas awet IV/V dan ketahanan terhadap rayap kelas III , sehingga perlu diawetkan agar lebih tahan 
terhadap serangan rayap kayu kering. Beberapa bahan pengawet yang berupa bahan kimia dalam masa mendatang 
akan banyak tantangannya  dalam menghadapi permasalahan dengan lingkungan, sehingga diperlukan penelitian 
bahan pengawet alami yang tidak berefek negatif terhadap lingkungan. Salah satu tanaman yang dapat menghasilkan 
bahan pengawet alami adalah buah kecubung (Datura metel Linn.) yang mengandung racun (alkaloid) yang sangat kuat. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun secara faktorial dengan dua faktor yaitu perendaman 
panas dingin, dimana perendaman panas 2 jam dan perendaman dingin 1 hari, 3 hari, 5 hari dan konsentrasi bahan 
pengawet yaitu 10%, 15%, dan 20%. Rayap yang digunakan contoh pada penelitian ini adalah rayap kayu kering 
(Cryptotermes cynocephalus). Kisaran rata-rata nilai absorbsi dan retensi  bahan pengawet kecubung adalah  124-179 
kg/m3 dan 6-15kg/m3, secara berturutan. Rata-rata mortalitas rayap yang didapat pada penelitian ini yaitu 70-87%, 
kisaran rata-rata nilai pengurangan berat sebesar 83-165 mg,sedangkan nilai derajat kerusakan sebesar 14-28 %. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada interaksi dari faktor lama rendaman dan konsentrasi yang berpengaruh nyata. 
Pengawetan kayu sengon dengan ekstrak buah kecubung digunakan metode rendaman panas 2 jam dan dingin minimal 
5 hari dengan konsentrasi bahan pengawet ekstrak buah kecubung sebesar 20% memberikan hasil yang terbaik. 

Kata kunci:  Paraserianthes falcataria, perendaman panas dingin, pengawet alami, Datura metel, Cryptotermes 
cynocephalus Light. 

I. PENDAHULUAN 

Untuk menambah suplai kayu, sudah dikembangkan pohon dengan jenis yang cepat tumbuh (fast 
growing species). Namun sifat fast growing species kebanyakan mempunyai kelas awet dan keterawetan 
yang rendah. Dengan tingkat keawetan yang rendah maka kayu akan rentan terserang jamur, serangga, 
rayap, dan mikroorganisme lain seperti binatang laut. Sebagian kayu rentan terhadap serangan rayap kayu 
kering Cryptotermes cynocephalus Light (Martawijaya dan Kartasujana, 1977), sehingga nantinya dapat 
menyebabkan kendala dalam pemakaiannya.Dengan melihat kondisi di atas maka perlu dilakukan penelitian 
terhadap salah satu kayu yang memiliki kelas awet rendah dan termasuk fast growing species yaitu kayu 
sengon (Paraserianthes falcataria). 

Sengon mempunyai kelas awet IV sehingga rentan terhadap serangan jamur, rayap, dan organisme 
perusak kayu (Martawijaya dkk., 1989; Oey, 1965).Dengan demikian kayu sengon perlu diawetkan terhadap 
serangan rayap.Selain itu dengan pengawetan dapat membuat umur pakai kayu menjadi lebih panjang dalam 
pemakaian sehingga dapat menghemat pemakaian, mengingat sumber kayu di Indonesia makin menipis.  

Dalam pengawetan kayu tidak terlepas dengan penggunaan bahan pengawet. 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). Penggunaan bahan-bahan 
kimia semacam ini dalam masa mendatang akan semakin banyak tantangannya (dampaknya terhadap 
lingkungan)terutama menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin gencar (Sumarni, 1998). Untuk itu 
diperlukan upaya penelitian bahan pengawet alami yang tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan 
sekitar dan cukup efektif untuk mencegah serangan serangga, jamur, dan binatang laut, serangan rayap kayu 
kering. Kecubung (Datura MetelLinn.) merupakan salah satu tanaman penghasil pestisida nabati, yang 
mengandung racun (alkaloid) yang cukup kuat (Sugianti, 1984). 

Pada penelitian sebelumnya, elstrak  kecubung terbukti efektif untuk membunuh larva Aedes aegypti 
(Nunik dkk., 2001) dan rayap tanah (Ismanto dan Sumarni 1999, Tarmadi dkk, 2007).  Pada penelitian kali ini 
telah diuji keefektifan bahan pengawet serbuk buah kecubung dengan konsentrasi relatif dan variasi lama 
perendaman dingin 1, 3, dan 5 hari. Dengan hal ini maka dapat diketahui konsentrasi dan lama perendaman 
dingin yang paling optimal untuk mencegah serangan rayap kayu kering. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penyiapan Sampel Uji 

Bahan berupa log kayu sengon panjang 1m dan diameter 50 cm yang berasal dari desa Cangkringan 
digergaji berbentuk papan dengan tebal 5,5 cm memanjang searah sumbu pohon. Lalu papan bagian dekat 
kulit dan agak tengah tersebut dibelah menjadi kayu dengan ukuran 5,5x5,5x100 cm.  Mengacu padaProtocol 
for Assessment of Wood Preservatives (Anonim 2007),  kayu dengan ukuran 5,5x5,5x100 cm dipotong-
potong menjadi contoh uji berbentuk kubus dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm sebanyak 31 buah, dimana 27 
contoh uji dikenakan perlakuan pengawetan, 3 contoh uji untuk kontrol tanpa perlakuan, dan 1 contoh uji 
untuk pembanding dengan bahan pengawet deltamethrin. Setelah dilakukan pengampelasan untuk 
meratakan permukaan, 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. 

Sebagai data pendukung, contoh uji kadar air dan berat jenis penelitian sebanyak 9 buah dengan 
ukuran sesuai pada British Standar 373 yaitu 2 x 2 x 2 cm (Anonim, 1957) juga dipersiapkan. Contoh uji berat 
jenis dan kadar air diambil dari ujung tiap balok ukuran 5x5x100 cm.  

Penyiapan Bahan Pengawet 

Bahan pengawet buah kecubung sebanyak 16 kg dari desa Ngemplak Lor kec. Margoyoso kab. Pati  
Propinsi Jawa Tengah. Buah kecubung dijemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 3 hari kemudian 
diblender dan diekstrak dengan metanol. Setelah itu residu biji disaring dan metanol diuapkan pada suhu 45 
0C.Selanjutnya dari ekstrak tersebut dibuat larutan pengawet dengan konsesntrasi 10, 15 dan 20 % dengan 
pelarut air. Pengujian fitokimia (tanin, alkaloid, saponin, flavonoid) pada ekstrak kecubung mengacu pada 
Harborne (1997). 

Tahap Pengawetan 

Metode pengawetan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode rendaman panas dan dingin 
yaitu merebus contoh uji dan bahan pengawet secara bersama-sama lalu dibiarkan dingin secara bersama-
sama (Hunt dan Garrat, 1986). Cara ini dipilih dalam penelitian ini dengan alasan kepraktisan pelaksanaan 
proses pengawetan dan retensi bahan pengawet lebih banyak masuk ke dalam kayu.Mula-mula sebelum di 
awetkan contoh uji sudah harus konstan dulu kadar airnya, dan ditimbang dulu berat awalnya. Contoh uji 
ditaruh di wadah lalu diisi dengan larutan bahan pengawet dan dipanaskan bersama-sama sampai suhu 70 
ºC selama 2 jam dengan masing-masing konsentrasi bahan pengawet 10 %, 15 %, dan 20 %. Lalu dibiarkan 
dingin selama 1, 3, dan 5 hari sesuai dengan variasi waktu yang diberikan. Setelah diangkat, dan dilap dari 
bak perendaman, Contoh uji dikering udarakan hingga diperoleh berat konstan lalu ditimbang sebagai berat 
akhir untuk penentuan absorbsi (jumlah larutan pengawet total) dan retensi (jumlah bahan pengawet yang 
meresap). 

Uji Rayap 

Sampel uji terlebih dahulu dikondisikan cuaca selama seminggu. Setelah diperoleh berat kering udara 
setelah pengkondisian dengan ka 16 % contoh uji tersebut ditimbang lalu dipasang pipa/tabung gelas 
(diameter kurang lebih 2,5 cm dan tinggi 4 cm) pada salah satu permukaan yang tidak di cat dan ditimbang 
beratnya. Rayap kayu kering (Cryptotermes cynocephalus Light) sebanyak 50 ekor setiap contoh uji, 
sehingga untuk 27 contoh uji dengan pengkondisian dan 5 kontrol dibutuhkan 1600 ekor berupa nimfa muda 
yang berasal dari suatu koloni. Kontrol mencakup sampel tanpa perlakuan pengawetan, sampel dengan 
perlakuan pengawet komersial deltamethrin 0,015%, serta rayap yang dibiarkan kelaparan tanpa makanan 
(sampel kayu). Pengamatan dilaksanakan selama 4 minggu terhadap rayap yang mati setiap hari dalam 
tabung kaca tersebut. Setelah 4 minggusampel uji dibersihkanlaludikering udarakan pada ka 16% dan 
dilakukan penimbangan untuk menentukan berat sesudah pengumpanan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
pengurangan berat pada contoh uji. Untuk kontrol juga diberi perlakuan yang sama dengan contoh uji. Selain 
pengurangan berat sampel kayu dan mortalitas rayap, derajat kerusakan yang menunjukkan intensitas 
serangan rayap terhadap contoh uji, dihitung sebagai persentase penurunan berat contoh uji setelah 
pengumpanan terhadap penurunan berat kontrol. 
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Analisis statistik 

Pada penelitian ini digunakan Rancangan Acak Lengkap (Completely Randomized Design) yang 
disusun secara faktorial dengan dua faktor dan tiga kali ulangan, yaitu faktor konsentrasi bahan pengawet 
(10, 15 dan 20 %)  dan  lama perendaman (2 jam panas dengan variasi 1, 3, dan 5 hari dingin). Untuk 
mengetahui pengaruh faktor yang berbeda nyata, digunakan uji keragaman (ANOVA) dwi-arah. Analisis 
lanjutan menggunakan Tukey HSD (Honestly Significant Difference) dilakukan untuk melihat seberapa jauh 
perbedaan nilai rata-rata perlakuan. Untuk pengujian mortalitas rayap, data ditransformasi ke akar kuadrat 
lalu ditransformasi lagi ke arcsin. Semua pengujian statistik menggunakan program SPSS 16. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Absorbsi dan Retensi 

Dari hasil ANOVA, interaksi antara faktor konsentrasi bahan pengawet dan lama perendaman tidak 
nyata sedangkan faktor konsentrasi bahan pengawet dan lama perendaman berpengaruh nyata terhadap 
nilai absorbsi dan retensi.  Dari hasil uji lanjut Tukey (Tabel 1 dan 2) menunjukkan  semakin besar 
konsentrasi dan lama perendaman kayu sengon dalam larutan pengawet kecubung maka nilai absorbsi dan 
retensi yang didapatkan cenderung semakin meningkat. Nilai absorbsi (117,882-186,074 kg/m3)yang 
diperoleh ternasuk sangat besar sedangkan nilai rata-rata retensi bahan pengawet 6,557 – 15,733 kg/m3 

termasuk kurang sampai cukup memadai. Hunt dan Garratt (1986) menyatakan  peningkatan nilai absorbsi 
pada faktor rendaman dingin disebabkan absorbsi total pada rendaman dingin hari 1 sampai hari ke 3 dan 
berlangsung terus menerus dalam waktu yang tidak tentu.Diduga semakin lama perendaman dingin maka 
makin banyak larutan pengawet yang meresap ke dalam kayu sampai titik jenuh. Yudodibroto (1982) juga 
menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi dapat meningkatkan masuknya bahan pengawet ke dalam 
kayu.  

Tabel 1. Rata-rata Absorbsi Larutan Bahan Pengawet (kg/m3) 

Konsentrasi (%) 
Lama perendaman (hari) 

Rata-rata 
1 3 5 

10 117,882 134,194 173,730 141,982 c 
15 116,328 137,537 178,218 144,028 d 
20 138,686 167,782 186,074 164,180 e 

Rata-rata    124,279 a   144,673 a    178,369 b  
Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada taraf uji 5 % pada uji lanjut Tukey. 

 

Tabel 2. Rata-rata Retensi Bahan Pengawet  

Konsentrasi (%) 
Lama perendaman (Hari) 

Rata-rata 
1 3 5 

10 6,557 7,168 10,348 8,024 c 
15 10,782 12,421 13,089 12,098 d 
20 12,935 15,131 15,733 14,599 e 

Rata-rata    10,092 a      11,573 ab    13,057 b  
Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada taraf uji 5 % pada uji lanjut Tukey 

Nilai absorbsi larutan bahan pengawet dan retensi larutan bahan pengawet yang didapat mempunyai 
kecenderungan yang sama, yaitu semakin mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hunt 
dan Garratt (1986), bahwa semakin tinggi absorbsi yang didapat semakin  tinggi pula retensi yang diperoleh 
karena nilai retensi dipengaruhi oleh nilai absorbsi. Penelitian yang dilakukan oleh Sushardi (1999), juga 
menunjukkan hal yang sama yaitu dengan lama perendaman 24 jam, 72 jam, dan 120 jam didapatkan retensi 
yang semakin mengalami kenaikan. Demikian pula oleh Abdurrohim (1992), bahwa pada konsentrasi larutan 
tertentu, penambahan lama perendaman umumnya dapat meningkatkan retensi bahan pengawet karena 
kayu bersifat higroskopis.  
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Sifat Anti-rayap  

Dari hasil ANOVA, tidak ada interaksi nyata antara faktor konsentrasi bahan pengawet dan lama 
perendaman, sedangkan kedua faktor tersebut secara terpisah berpengaruh nyata terhadap nilai mortalitas, 
pengurangan berat sampel uji serta derajat kerusakan. Nilai rata-rata dan hasil uji lanjut Tukey pada 3 
parameter tersebut disajikan pada Tabel 3, 4 dan 5. Terlihat kecenderungan yang sama, dimana semakin 
besar konsentrasi bahan pengawet dan lama perendaman maka nilai mortalitas semakin tinggi sedangkan 
kehilangan berat dan derajat kerusakan semakin rendah. Fenomena tersebut berkaitan dengana semakin 
tingginya nilai absorbsi dan retensi dari bahan pengawet (Tabel 1 dan 2). 

Tabel 3. Rata-rata Mortalitas Rayap Kayu Kering (%) 

Konsentrasi (%) 
Lama perendaman (hari) 

Rata-rata 
1 3 5 

10 62,00 71,33 78,00 70,44 d 
15 78,00 78,67 82,00 79,56 e 
20 83,33 88,67 89,33 87,11 f 

Rata-rata    74,44 a    79,56 b   83,11 c  
Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada tara uji 5 % pada uji lanjut Tukey 

Tabel 4. Rata-rata Pengurangan Berat Contoh Uji (mg) 

Konsentrasi (%) Lama perendaman (hari) Rata-rata 

1 3 5 

10 203,633 145,036 147,138 165,269 c 
15 147,437 150,028 134,926 144,131 c 
20 103,037   79,281   68,143 83,487 d 

Rata-rata   151,369 a      124,782 ab    116,736 b  
Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada tara uji 5 % pada uji lanjut Tukey 

Tabel 5. Rata-rata Derajat Kerusakan (%) 

Konsentrasi (%) Lama perendaman (hari) Rata-rata 

 1 3 5  

10 35,380 25,199 25,564 28,715 c 
15 25,616 26,066 23,443 25,042 c 
20 17,902 13,775 11,839 14,505 d 

Rata-rata    26,299 a      21,680 ab    20,282 b  
Keterangan: Huruf yang sama menunjukkan tidak beda nyata pada tara uji 5 % pada uji lanjut Tukey 

Mortalitas rayap merupakan salah satu ukuran atau parameter untuk mengukur tingkat efektifitas 
bahan pengawet terhadap rayap. Kisaran yang didapat adalah sebesar 70-87%pada yang menunjukkan 
mortalitas yang didapat sudah cukup efektif.  Pada contoh uji pembanding dengan memakai bahan pengawet 
deltramethrin konsentrasi 0,015% dan contoh uji pembanding tanpa makanan diperoleh data bahwa rayap 
pada contoh uji pembanding dengan deltamethrin telah mati semua pada minggu 1, sedangkan pada contoh 
uji pembanding tanpa makanan rayap yang hidup lebih dari separuh (Gambar 1). Dari hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa dalam penelitian ini rayap yang mati benar dikarenakan oleh bahan pengawet yang 
digunakan dan bukan karena kondisi lingkungan yang tidak memadai.  
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Gambar 1. Mortalitas  rayap karena ekstrak buah kecubung berdasarkan waktu. 

Keterangan:  A1 = Konsentrasi 10 % , A2 = Konsentrasi 15, A3=  Konsentrasi 20 %, B1= lama perendaman 
dingin 1 hari, B2= lama perendaman dingin 3 hari, B3= lama perendaman dingin 5 hari, Kontrol 
1 = Tanpa bahan pengawet, Kontrol 2 = dengan pengawet deltamethrin 0,015 %, Kontrol 3 = 
Tanpa makanan/kelaparan 

Penelitian yang dilakukan oleh Tarmadi dkk (2007) menunjukkan ekstrak kecubung dengan 
konsentrasi 10 % menyebabkan mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi 5%. Pada 
penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ismanto dan Sumarni (1999) yang menggunakan ekstrak biji kecubung 
mempunyai kecenderungan yang sama dengan penelitian ini yaitu semakin besar konsentrasi larutan bahan 
pengawet, makin besar pula nilai mortalitas rayap yang didapat. Akan tetapi penelitian Ismanto dan Sumarni 
(1999) menyebutkan bahwa mortalitas pada konsentrasi 25 % dengan lama perendaman 3 hari dan lama 
ekstraksi 1 hari sebesar 83%. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil yang didapat pada penelitian kali ini yaitu 
pada konsentrasi 20 % dengan lama perendaman 3 hari dan lama ekstraksi 3 hari memperoleh mortalitas 
rayap sebesar 88,67%.  

Dari hasil ujifitokimia, buah kecubung positif mengandung alkaloid dan saponin. Hasil ini hampir sama 
dengan pengujian yang dilakukan terhadap kandungan pada daun kecubung yang dilakukan oleh Nunik et 
al., (2001). Senyawa alkaloid membuat sifat racun pada kecubung sangat keras, kadar alkaloid tersebut 
terdiri dari hyosiamin (atropin) dan skopolamin (Campbell, 2000). Saponin merupakan senyawa aktif 
permukaan yang kesat, dalam larutan encer saponin bersifat racun. Menurut Prihatman  (2001), Saponin 
beracun bagi binatang berdarah dingin dengan merusak sel darah merah, saponin memiliki rasa yang pahit 
dan pedih sehingga dapat merusak jaringan dari serangga yang memakan tumbuhan penghasil saponin. 
Pada percobaan yang pernah dilakukan sebelumnya ekstrak kecubung yang mengandung alkaloid dan 
saponin menyebabkan nyamuk yang mati abnormal menunjukkan sebagian tubuh nyamuk ada yang 
tersangkut selubung pupa sehingga terjadi kegagalan ekslosi. Hal ini diperkirakan karena, alkaloid yang 
terkandung dalam daun kecubung dapat merangsang kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon ekdison; 
peningkatan hormon tersebut dapat menyebabkan kegagalan metamorphosis (Nunik et al., 2001). Penelitian 
lain juga telah dilakukan pada saponin dengan menggunakan saponin sebagai bahan pembasmi hama udang 
di Indonesia ( Anonim, 2003).  

Pada pengurangan berat sampel, dari data terlihat bahwa yang lebih berperan adalah pada faktor 
konsentrasi, karena pada menghasilkan rata-rata pengurangan berat terkecil yaitu 83,487 mg sampai 
165,269 mg pada faktor konsentrasi bahan pengawet dan kisaran 116,763 mg sampai 151,369 mg pada 
faktor lama rendaman. Hal yang sama juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tarmadi et 
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al.,(2007) dimana pengurangan berat pada contoh uji cenderung menurun seiring dengan meningkatnya 
konsentrasi ekstrak kecubung dengan pelarut methanol, pada kisaran pengurangan berat sebesar 10% 
(cukup besar) pada konsentrasi bahan pengawet 10 % dan pengurangan berat sebesar 24 % ( besar) pada 
konsentrasi bahan pengawet 5 % (agak besar).  

Rata-rata nilai derajat kerusakan pada penelitian ini berkisar antara 14,505 % sampai 28,715 % 
sehingga dapat dikatakan mengalami derajat kerusakan sedang. Dari hasil rata-rata nilai derajat kerusakan 
diperoleh rata-rata nilai derajat kerusakan yang terkecil yaitu pada konsentrasi bahan pengawet 20 % dan 
lama perendaman 5 hari sebesar 11,389 %. Sumarni (1988) menyatakan bahwa kriteria derajat kerusakan 
sedang ditandai dengan adanya kerusakan contoh uji berupa bekas gigitan yang dangkal dan meluas. Hal ini 
sedikit berbeda dengan kerusakan yang terlihat pada contoh uji yaitu bekas gigitan agak dalam dan tidak 
meluas. Hal ini diduga disebabkan oleh pola serangan rayap yang memakan kayu secara bergantian pada 
lubang gerek yang sama.  

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kisaran dari nilai absorbsi dan retensi adalah sebesar 124,729 - 179,341 kg/m3 (sangat besar), dan  

6,557 – 15,733 kg/m3 (kurang sampai dengan cukup), secara berturutan. 
2.  Kisaran dari nilai mortalitas adalah sebesar 70,44 % - 87,11 % (cukup baik), kehilangan  berat sampel 

uji sebesar 83,486 mg - 165,269 mg, dan derajat kerusakan sebesar  14,50 - 28,714 % (masih cukup 
banyak).  

3. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa faktor konsentrasi bahan pengawet dan lama 
perendaman tidak berinteraksi nyata. Semain tinggi konsentrasi bahan pengawet dan lama perendaman 
mengakibatkan kenaikan absorbsi, retensi, mortalitas rayap, serta penurunan kehilangan massa dan 
derajat kerusakan sampel uji.  
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