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ABSTRACT 
 

National timber industry with a minimum capacity of 6000 m3 per year generally 
made mistakes in the process of wood processing for export, mainly in the operation of wood 
drying. Wood drying process is done by inserting various types of wood, various sizes of 
wood dimension and various levels of initial moisture content into a conventional kiln drying 
operated with one type of drying schedule. This kind of drying process will  reduce the quality 
of wood as opposed to the principle of drying wood. Principally, wood must be dried with 
specific drying conditions, which correspond to the nature of wood and the specific character 
of wood drying. This study was aimed to formulate an appropriate specific drying schedule 
for certain types of wood with certain dimensions and certain initial moisture content. In this 
context, nyatoh wood in dimension of 5.3 cm thick, width 20.2 cm and a length of 500 cm 
was selected as the case of studies. 

The objective of this research was to develop drying schedule for the sortiment of 
nyatoh wood.  Drying schedule was developed by the result of quick drying test. These 
formulation of drying schedule was elaborated based on Terazawa method. Nyatoh 
(Palaquiaum sp) wood was choosen as an object of these case study because this wood  is 
one of the commercial wood grown naturally in tropical rain forest located on Sulawesi island. 
This wood is used by wood working industry to produce building component to be exported. 
Lumber of this wood in dimension of 5.3 cm in thick and 20.2 cm in width and 500 cm in 
length has no it’s own drying schedule yet.  

Result of the research showed that initial moisture content of this wood was 103.77%, 
specific gravity was 0.477. Optimum drying schedule was 65 oC as an initial temperature dan 
90 oC as a final temperature. Web bulb depression for the initial step of drying was 5,5 oC 
and for the end step was 30 oC. The range of relative humidity were 76% to 11%. These 
drying schedule was coded by T7H7. 

Keywords: Terazawa, drying schedule, nyatoh, sawn timber of 5.3 cm x 20,2 cm x 500 cm.
 

PENDAHULUAN 
 
Industri primer kayu di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok berdasarkan 

kapasitas produksinya dan kewenangan pembinaannya,  yaitu industri besar, industri 
menengah dan industri kecil. Industri primer besar kayu adalah industri kayu yang 
berkapasitas produksi minimal 6000 m3 per tahun dan pembinaannya dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat c.q Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Industri primer 
menengah kayu adalah industri kayu yang berkapasitas produksi 300 s.d 6000 m3 per tahun 
dan pembinaannya dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan Industri primer kecil 
kayu adalah industri kayu yang berkapasitas produksi maksimal 300  m3 per tahun dan 
pembinaannya menjadi wewenang Kepala Daerah Tingkat II (Anonim, 2004).  

Ukuran kapasitas produksi ini membawa konsekuensi tertentu bagi perusahaan 
pemilik industri primer kayu, khususnya dalam hal pemilihan pola bisnis dan manajemen 
industri, serta pemilihan tingkat teknologi pengolahan kayu yang diterapkannya, termasuk di 
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dalamnya tingkat teknologi pengeringan kayu. Di dalam konteks penerapan teknologi 
pengeringan kayu, terdapat suatu kenyataan bahwa semakin besar kapasitas produksi suatu 
perusahaan pengolahan primer kayu, semakin besar pula kemampuan industri itu untuk 
menerapkan teknologi pengeringan kayu yang mengandung tingkat teknologi yang semakin 
tinggi. Industri primer kayu berkapasitas besar pada umumnya mampu untuk menerapkan 
teknologi pengeringan kayu di dalam tanur pengering dengan menggunakan tanur pengering 
konvensional. sebagai alat pengeringan kayu. 

 Di dalam pengeringan kayu di dalam tanur pengering konvensional, industri besar 
primer kayu nasional pada umumnya melakukan kekeliruan, tidak terkecuali pada industri 
besar pengolah kayu yang menghasilkan berbagai sortimen kayu sebagai komponen 
bangunan gedung untuk tujuan pemasaran ke luar negeri. Kekeliruan itu terlihat dari cara 
melakukan proses pengeringan kayu yang dilakukan dengan cara memasukkan berbagai 
jenis kayu, berbagai sortimen kayu dan berbagai tingkat kadar air awal kayu ke dalam satu 
ruang tanur pengeringan konvensional yang dioperasikan dengan mengikuti satu skedul 
suhu dan kelembaban yang sama.  

Proses pengeringan demikian akan berlangsung secara tidak efisien karena  
berdurasi waktu pengeringan yang lebih panjang dan beaya pengeringan yang lebih tinggi, 
bahkan menurunkan kualitas kayu kering (Gorisek dan Straze, 2007). Kayu kering akan 
banyak mengalami cacat pengeringan, baik berupa tegangan pengeringan, perubahan 
bentuk (yakni: melengkung, melekuk, memangkuk, memuntir, menggenjang), retak 
permukaan, retak ujung, retak-dalam (honey-comb), bahkan pecah (Rasmussen, 1961). 
Penurunan kualitas kayu yang disebabkan oleh cara pengeringan kayu yang dilakukan 
dengan cara yang demikian ini akan sangat lazim terjadi, karena proses pengeringan 
tersebut berlawanan dengan prinsip-prinsip pengeringan kayu. 

Secara prinsip, ilmu pengeringan kayu mengajarkan bahwa proses pengeringan kayu 
wajib dilakukan secara spesifik, yaitu mengusahakan kesesuaian antara sifat-sifat dan 
karakter fisik kayu dan pengaturan kondisi udara selama proses pengeringan kayu, 
khususnya kondisi suhu dan kelembaban udara. Sifat-sifat  kayu  berkait dengan tinggi-
rendahnya kadar air awal kayu yang akan dikeringkan, berat jenis kayu dan penyusutan 
kayu. Sementara itu, karakter kayu ditentukan oleh dimensi kayu, baik dimensi tebal, lebar 
dan panjang kayu. Oleh karena itu, pengaturan kondisi suhu dan kelembaban udara selama 
berlangsungnya proses pengeringan dilakukan dengan mengikuti skedul suhu dan 
kelembaban spesifik yang bersesuaian dengan sifat dan karakter kayu tersebut (Bollmann, 
1977) Skedul yang spesifik ini perlu ditentukan melalui uji laboratoris. 

Penentuan skedul suhu dan kelembaban yang spesifik dan bersesuaian dengan 
karakter kayu yang dikeringkan dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa metode. 
Metode yang pertama dalam hal penetapan skedul suhu dan kelembaban dirumuskan oleh 
Forest Product Laboratory (FPL) pada tahun 1961, yang kemudian disebut sebagai metode 
FPL (Rasmussen, 1961). Metode FPL ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Shin 
Terazawa pada tahun 1965, dan hasilnya kemudian disebut metode Terazawa. Dengan 
demikian, metode FPL maupun metode Terazawa merupakan suatu metode yang dapat 
digunakan untuk menetapkan skedul suhu dan kelembaban bagi pengeringan suatu kayu 
yang belum diketahui karakter pengeringannya.  

Di dalam rangka memperagakan menetapkan skedul suhu dan kelembaban menurut 
metode Terazawa, dipilih kayu nyatoh bersortimen tebal 5,3 cm, lebar  20,2 cm dan panjang 
500 cm sebagai studi kasus. Pemilihan ini didasarkan pada empat pertimbangan. Pertama,  
kayu nyatoh merupakan salah satu jenis kayu yang sulit untuk dikeringkan, mudah 
mengalami cacat deformasi dan pecah ujung (Martawijaya dkk, 1981). Kedua, kayu nyatoh 
bersortimen tebal 5,3 cm, lebar  20,2 cm dan panjang 500 cm belum memiliki skedul suhu 
dan kelembabannya yang spesifik, meski sortimen tersebut wajib dikeringkan di dalam tanur 
pengering konvensional dengan kadar air akhir maksimum 12%. Ketiga, kayu nyatoh terpilih 
sebagai  satu jenis  kayu alternatif pengganti kayu-kayu dipterocarpaceae yang menjadi 
semakin langka sebagai bahan baku bagi industri besar primer kayu di P. Sulawesi, yakni 
suatu industri kayu yang menghasilkan produk berupa komponen konstruksi bangunan 
gedung/rumah untuk pasaran internasional. Keempat,  kayu nyatoh tersedia dalam jumlah 
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besar karena sangat banyak anggota populasi pohon nyatoh yang tumbuh alami dalam 
hutan  P. Sulawesi (Anonimus, 2005).  

Kayu nyatoh dihasilkan dari 18 jenis pohon, antara lain Palaquium javense dan P.
Leerii serta Genua motleyana. Berat jeniskayu nyatoh sangat bervariasi,  dari yang terendah 
sebesar 0,48 pada P. javense  sampai dengan yang tertinggi sebesar 0,87pada P. Leerii. 
(Martawijaya dkk, 1981). Sampai dengan kadar air 12%, penyusutan tangensial dan radial 
pada P. Galactoxylum sebesar 4,2% dan 1,5%, pada P. hornei  sebesar 7,8% dan 6,1% dan 
pada P amboinense sebesar 3,9% dan 1,7% (Anonim, 2011). 

Teknologi pengeringan kayu di dalam tanur pengering konvensional merupakan suatu 
proses yang melibatkan banyak unsur pengetahuan yang pendukungnya, sehingga 
pemahaman yang komprehensif mengenai pengeringan kayu memerlukan pemahaman 
yang baik terhadap unsur pengetahuan pendukung tersebut. Ada sepuluh unsur 
pengetahuan  pendukung, yaitu meliputi  kayu, air, panas, media pembawa panas, sirkulasi 
udara, suhu udara, kelembaban udara, alat pengering, ilmu dan teknologi pengeringan serta 
waktu. Di dalam teknologi pengeringan di dalam tanur konvensional, penyusunan skedul 
suhu dan kelembaban (drying schedule) yang tepat dan penerapannya di dalam proses 
pengeringan merupakan aktivitas yang sangat penting, Hal itu disebabkan karena 
penyusunan dan penerapan skedul suhu dan kelembaban yang tepat sangat menentukan 
tingkat kualitas kayu kering dan efisiensi proses pengeringan dengan tanur konvensional 
(Suranto, 2006) 

 Prosedur untuk merumuskan skedul suhu dan kelembaban bagi kayu yang belum 
diketahui karakter pengeringannya disajikan pertama kali oleh Forest Product Laboratory 
(1961) di Amerika Serikat. Prosedur ini dikenal dengan nama metode Forest Product 
Laboratory (FPL). Pada tahun 1965, Shin Terazawa merumuskan panduan untuk menyusun 
skedul suhu dan kelembaban, yang kemudian dikenal sebagai metode Terazawa. Metode 
Terazawa merupakan langkah menyempurnaan terhadap prosedur penyusunan skedul suhu 
dan kelembaban  metode. Forest Product Laboratory. Mengingat bahwa durasi waktu yang 
diperlukan oleh metode Terazawa untuk menyusun skedul suhu dan kelembaban jauh lebih 
pendek dibandingkan dengan durasi waktu yang diperlukan metode FPL, maka metode 
Terazawa disebut juga pengujian pengeringan secara cepat.  

Pengujian pengeringan secara cepat merupakan metoda empiris yang digunakan 
untuk menentukan skedul suhu dan kelembaban secara teoritis. Skedul suhu dan 
kelembaban hasil penentuan itu kemudian diterapkan untuk yang pertama kali pada proses 
pengeringan terhadap kayu gergajian yang berasal dari spesies tertentu, dengan sifat dan 
karakter tertentu.. Pengamatan dilakukan terhadap proses pengeringan pada penerapan 
yang pertama tersebut, terutama pengamatan terhadap kadar air akhir dan cacat 
pengeringan pada kayu yang dihasilkan dari proses pengeringan. Data hasil pengamatan ini 
dijadikan obyek untuk mengadakan aktivitas evaluasi demi  penentuan tingkat kesesuaian 
skedul suhu dan kelembaban hasil perumusan pertama tersebut. Bila dinyatakan sesuai, 
maka skedul suhu dan kelembaban hasil penyusunan tersebut dapat digunakan secara 
terus-menerus pada proses pengeringan berikutnya. Sebaliknya, bila skedul suhu dan 
kelembaban hasil perumusan pertama tersebut dinyatakan kurang sesuai, maka skedul suhu 
dan kelembaban hasil penyusunan itu harus diadakan modifikasi. Hasilnya berupa  skedul 
suhu dan kelembaban hasil modifikasi pertama. Skedul suhu dan kelembaban hasil 
modifikasi pertama ini diterapkan pada proses pengeringan terhadap kayu gergajian yang 
berspesifikasi jenis dan sifat serta karakter yang sama. Pengamatan terhadap kadar air akhir 
dan cacat pengeringan, evaluasi demi  penentuan tingkat kesesuaian skedul suhu dan 
kelembaban dilakukan lagi secara siklis untuk mendapatkan skedul suhu dan kelembaban 
yang sesuai dengan karakter kayu yang dikeringkan. Oleh karena itu,  metode Terazawa ini 
digunakan sebagai titik awal bagi penyusunan skedul suhu dan kelembaban yang aktual 
bagi kayu gergajian yang berasal dari spesies yang manapun (Terazawa, 1965).  
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BAHAN DAN METODE 
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah kayu nyatoh. Kayu ini merupakan 
hasil penebangan terhadap pohon-pohon nyatoh berukuran diameter lebih dari 60 cm yang 
tumbuh di dalam kawasan hutan alam di P. Sulawesi, tepatnya yang berada di antara Sungai 
Mora dan Sungai Budong bagian hulu. Tingkah kelimpahan pohon nyatoh setiap  ha 
kawasan hutan adalah 2,27 pohon yang bervolume 11,14 m3 (anonim, 2005). Dalam 
penebangan ini, dipilih secara acak sebatang pohon nyatoh dan ditandai. Bersama dengan 
batang-batang yang lain, batang pohon nyatoh terpilih dilakukan pembagian batang bebas 
cabang dan diangkut ke industri penggergajian yang berlokasi di Makasar. Sebagaimana 
batang lainnya, batang terpilih ini digergaji secara tangensial untuk mendapatkan sortimen 
kayu masing-masing berukuran panjang 500 cm, lebar 20,3 cm dan tebal 5,3 cm. Sebuah 
sortimen kayu gergajian dipilih secara random dari banyak sortimen berukuran sama yang 
dihasilkan dari penggergajian seluruh bagian batang pohon terpilih. Sortimen terpilih secara 
random itu kemudian digergaji secara longitudinal pada setiap panjang 50 cm, sehingga 
diperoleh 10 sortimen masing-masing berukuran panjang 50 cm, lebar 20,2 mm dan tebal 
5,3 cm. Ke-10 sortimen terakhir ini dibungkus plastik secara rapat dan diangkut menuju ke 
Laboratorium Pengeringan dan Pengawetan Kayu, Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas 
Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.  

Di dalam laboratorium ini, sortimen tersebut ditentukan sifat fisika dan sifat 
pengeringannya. Sifat fisika meliputi kadar air, berat jenis dan penyusutan. Sifat pengeringan 
dilakukan  berdasarkan pengujian pengeringan secara cepat. Pengujian pengeringan secara 
cepat ini dilakukan dengan mengikuti suatu metode yang dikembangkan oleh Terazawa 
(1965). 

Di dalam Laboratorium, sebuah sortimen sepanjang 50 cm dipilih secara random dari 
sepuluh sortimen tersebut. Potongan yang terpilih  dipotong-potong lagi menjadi tujuh potong 
yang masing-masing secara berurutan sepanjang (1) 11 cm, (2) 2 cm, (3) 2 cm, (4) 20 cm, 
(5) 2 cm, (6) 2 cm dan (7) 11 cm. Dua potongan masing-masing sepanjang 11 cm dan 
berasal dari kedua bagian ujung, yakni potongan (1) dan (7), dibuang untuk menghindarkan 
pengaruh  perbedaan kadar air yang disebabkan oleh penguapan air melalui bagian ujung. 
Dua buah potongan masing-msing sepanjang 2 cm, yakni potongan (2) dan (6), merupakan 
bagian yang digunakan untuk membuat contoh uji bagi pengukuran kadar air awal. Dua buah 
potongan masing-masing sepanjang 2 cm, yakni potongan (3) dan (5), merupakan bagian 
yang digunakan untuk membuat contoh uji bagi pengukuran berat jenis dan penyusutan. 
Sebuah potongan berukuran 20 cm, yakni potongan ke-4, difungsikan sebagai  bahan untuk 
membuat contoh uji pada pengujian pengeringan secara cepat. Potongan ke-4 ini diserut 
pada kedua permukaannya, kemudian digergaji secara longitudinal, sehingga mendapatkan 
contoh uji  berukuran tebal 5,3 cm, lebar 20,2 cm dan panjang 20 cm. Setelah dipotong dan 
menjadi contoh uji, setiap contoh uji itu ditimbang segera. 

Peralatan yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi gergaji lingkar dan mesin 
pengetam. Di samping itu, juga digunakan kaliper, oven bermerk Memmert, desikator, 
Timbangan digital analitis bermerk O’Hauss. 

 
Pengujian Sifat Fisika Kayu 

Penentuan sifat fisika berupa kadar air, berat jenis dan penyusutan pada sampel-
sampel itu dilakukan dari kondisinya yang basah menuju   ke kondisi kering tanur. 
Penentuan sifat-sifat fisika kayu ini dilakukan berdasarkan metoda British Standard, BS 373  
(Anonim, 1957) 

Pengujian Pengeringan secara Cepat 
Pengujian pengeringan secara cepat merupakan metoda empiris yang digunakan 

untuk menentukan skedul suhu dan kelembaban yang tepat. Metode ini digunakan sebagai 
titik awal bagi penyusunan skedul suhu dan kelembaban yang aktual bagi kayu gergajian 
yang berasal dari spesies yang manapun (Terazawa, 1965). Prosedur bagi penerapan 
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metoda Terazawa untuk menetapkan skedul suhu dan kelembaban terdiri atas beberapa 
langkah sebagai berikut: 
1.  Sampel berukuran tebal 5,3 cm, lebar 20,2 cm dan panjang 20 cm yang berasal dari 

potongan nomor 4, dimasukkan ke dalam oven bertenaga listrik yang diatur pada kondisi 
suhu 103 + 2oC. 

2.  Sampel ditimbang dan pemunculan serta perkembangan retak permukaan dan retak 
ujung diamati secara periodis setiap 2 jam selama proses pengeringannya sampai 
sampel itu mencapai kadar air yang konstan pada tingkat 1 persen. 

3.  Pada akhir proses pengeringan, sampel itu dihitung dan diukur jumlah retak permukaan 
dan retak ujung (yang dinyatakan sebagai Cacat 1), juga  cacat deformasi (yang 
dinyatakan sebagai Cacat 2). Sample ini kemudian dipotong tepat pada bagian tengah 
dalam arah longitudinalnya untuk mengetahui dan mengukur retak-dalam yang sering 
disebut honey-comb (yang dinyatakan sebagai Cacat 3). Penetapan tingkat kerusakan 
bagi masing-masing jenis cacat ini didasarkan pada jumlah dan ukuran cacat yang 
terjadi pada permukaan kayu dalam kondisi kering mutlak.  

4.  Tingkat cacat  ditentukan dan diperingkat berdasarkan sekala nilai. Sekala nilai yang 
berkisar antara 1 s.d 8 bagi cacat retak permukaan dan ujung (cacat 1) juga bagi cacat 
deformasi (cacat 2). Sekala nilai antara 1 s.d 6 bagi cacat retak-dalam (cacat 3). 
Penentuan itu didasarkan pada tabel yang ditetapkan Terguson tahun 1951 (Terazawa, 
1965). Nilai pemeringkatan diartikan bahwa semakin rendah nilai peringkatnya, maka 
semakin rendah (sedikit) pula cacat yang terjadi, atau sebaliknya, semakin tinggi nilai 
pada peringkat ini, maka semakin tinggi (banyak) pula cacat yang terjadi.  

5.  Berdasarkan  pada dua hal, yaitu hasil pemeringkatan di atas dan   tabel   termometer 
suhu bola kering (TSBK) dan tabel depresi suhu bola basah (DSBB) sebagaimana 
disajikan pada manual Forest Product Laboratory (Rasmussen, 1961), ditentukanlah 
suhu minimum dan maksimum termometer suhu bola kering serta depresi suhu bola 
basah bagi kayu-gergajian dari spesies tertent. Kedua hal itu, yaitu suhu minimum dan 
suhu maksimum serta depresi suhu bola basah, pada gilirannya dapat dijadikan dasar 
untuk menyusun skedul suhu dan kelembaban yang sesuai bagi kayu nyatoh. 

 
Prosedur bagi penerapan metoda Terazawa untuk menetapkan skedul suhu dan 

kelembaban terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut: 
1. Dibuat empat macam sampel, yaitu sampel untuk menentukan kadar air awal, sampel 

untuk menentukan berat jenis dan sampel untuk menentukan penyusutan dalam arah 
panjang, lebar dan tebal, serta sample untuk pengujian pengeringan. Sampel untuk 
pengujian pengeringan secara cepat adalah sampel yang berukuran tebal dan lebar 
sebagaimana ukuran tebal dan lebar sortimen kayu yang akan dikeringkan di dalam 
tanur pengering konvensional. Panjang sampel pengujian pengeringan ini adalah 200 
mm. Kondisi kadar air sampel pengujian pengeringan diusahakan mewakili kondisi 
kadar air sortimen kayu yang akan dikeringkan  Sampel pengujian pengeringan diserut 
pada kedua permukaan lebarnya. 

2. Sampel kadar air awal ditimbang, kemudian sesegera mungkin untuk dimasukkan ke 
dalam tanur elektrik untuk dikeringkan dan ditimbang secara periodis dalam rangka 
penentuan kadar air awal. Hasil yang diperoleh dari penentuan kadar air awal dijadikan 
dasar untuk mementukan kadar air awal dan langkah perubahannya selama proses 
pengeringan. 

3. Penentuan kadar air pada setiap langkah proses pengeringan. 
 Sebagaimana disebutkan, bahwa nilai kadar air awal rata-rata  sampel digunakan 

sebagai dasar untuk memilih menu kadar air awal dan langkah perubahan kadar air 
selama proses pengeringan. Terdapat sembilan menu, yaitu kelas A sampai dengan 
kelas F, yang tersedia di dalam klasifikasi kadar air yang dibuat oleh Terazawa (1965). 
Kelas kadar air terpilih akan menjadi salah satu komponen penyusun skedul suhu dan 
kelembaban. Klasifikasi kadar air tersebut ditampilkan pada Tabel 1 berikut.  
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Tabel 1. Klasifikasi kadar air dan langkah perubahannya 
 

Lang-
kah 

Klasifikasi Kadar Air Berdasarkan Kadar Air Awal (%) 
A B C D E F G H I 

1 40-30 50-35 60-40 80-50 100-
60 

120-
68 

140-
75 

170-
90 

220-
110 

2 30-28 35-32 40-35 50-43 60-47 68-55 75-60 90-70 110-
80 

3 28-26 32-29 35-31 43-36 47-40 55-45 60-45 70-55 80-65 
4 26-24 29-26 31-27 36-30 40-34 45-38 45-38 55-45 65-50 
5 24-22 26-23 27-24 30-25 34-29 38-32 38-32 45-35 50-40 
6 22-20 23-20 24-21 25-21 29-24 32-27 32-27 35-27 40-32 
7 20-18 20-18 21-18 21-18 24-20 27-22 27-22 27-22 32-25 
8 18-16 18-16 18-16 18-16 20-16 22-18 22-18 22-18 25-20 
9 16-14 16-14 16-16 16-14 16-14 18-14 18-14 18-14 20-15 

10 14-12 14-12 14-12 14-12 14-12 14-12 14-12 14-12 15-12 
11 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 < 12 
 

4. Penentuan berat jenis dan penyusutan kayu, masing-masing secara berurutan 
menggunakan sampel berat jenis dan sampel penyusutan. Hasilnya digunakan sebagai 
informasi tambahan yang akan digunakan sebagai pelengkap ketika mengadakan 
evaluasi terhadap skedul suhu dan kelembaban perumusan.  

5. Sebagaimana sampel kadar air, sampel pengujian pengeringan ini juga sesegera 
mungkin dimasukkan ke dalam oven bertenaga listrik yang diatur pada kondisi suhu 103 
+ 2oC, dan dilakukan pengeringan selama 72 jam atau sampai dengan mencapai kadar 
air satu persen. 

6. Selama proses pengeringan, sampel ditimbang dan pemunculan serta perkembangan 
retak permukaan dan retak ujung diamati secara periodis setiap 2 jam  

7. Pada akhir proses pengeringan, sampel itu dihitung dan diukur jumlah retak permukaan 
dan retak ujung (yang dinyatakan sebagai Cacat 1), juga  cacat deformasi (yang 
dinyatakan sebagai Cacat 2). Sample ini kemudian dipotong tepat pada bagian tengah 
dalam arah longitudinalnya untuk mengetahui dan mengukur retak-dalam yang sering 
disebut honey-comb (yang dinyatakan sebagai Cacat 3). Penetapan tingkat kerusakan 
bagi masing-masing jenis cacat ini didasarkan pada jumlah dan ukuran cacat yang terjadi 
pada permukaan kayu dalam kondisi kering mutlak. 

8. Tingkat cacat bagi masing-masing dari ketiga jenis cacat itu ditentukan dan diperingkat 
berdasarkan sekala nilai tertentu. Sekala nilai yang berkisar antara 1 sampai dengan 8 
diterapkan bagi cacat retak permukaan dan ujung (cacat 1) dan juga bagi cacat 
deformasi (cacat 2). Skala nilai yang berkisar antara 1 sampai dengan 6 diterapkan bagi 
cacat retak-dalam (cacat 3). Penentuan itu didasarkan pada tabel yang ditetapkan oleh 
Terguson pada tahun 1951 (Terazawa, 1965).  

9. Berdasarkan  pada dua hal, yaitu hasil pemeringkatan tentang cacat di atas dan   tabel   
termometer suhu bola kering (TSBK) dan tabel depresi suhu bola basah (DSBB) 
sebagaimana disajikan pada manual Forest Product Laboratory (Rasmussen, 1961), 
disajikanlah suhu minimum dan maksimum termometer suhu bola kering serta depresi 
suhu bola basah bagi kayu-gergajian dari spesies tertentu yang akan dikeringkan. 
Penetapan suhu awal, depresi suhu bola basah dan suhu akhir  dilakukan mengikuti 
acuan yang dibuat oleh Terazawa (1965) sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Hubungan antara jenis cacat dan suhu awal, depresi dan suhu akhir. 
 

Variasi 
Cacat 

Kondisi Pengeringan (oC) Tingkat cacat 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Retak Awal Suhu Awal 70 65 60 55 53 50 47 45 
Depresi Suhu Bola Basah 6,5 5,5 4,3 3,6 3,0 2,3 2,0 1,

8 
Suhu Akhir 95 90 85 83 82 81 80 79 

Deformasi Suhu Awal 70 66 58 54 50 49 48 47 
Depresi Suhu Bola Basah 6,5 6,0 4,7 4,0 3,6 3,3 2,8 2,

5 
Suhu Akhir 93 88 83 80 77 75 73 70 

Retak-
Dalam 

Suhu Awal 70 55 50 49 48 45 - - 
Depresi Suhu Bola Basah 6,5 4,5 3,8 3,3 3,0 2,5 - - 
Suhu Akhir 95 83 77 73 71 70 - - 

 
10. Berdasarkan pada Tabel 2 tersebut, ditentukanlah suhu minimum dan maksimum 

termometer suhu bola kering serta depresi suhu bola basah bagi kayu-gergajian dari 
spesies tertentu yang akan dikeringkan. Penetapan suhu awal, depresi suhu bola basah 
dan suhu akhir  dilakukan dengan membandingkan kondisi suhu awal, depresi suhu bola 
basah dan suhu akhir yang dibawa oleh masing-masing jenis cacat pada peringkat yang 
dimilikinya, kemudian memilihkan nilai suhu awal, depresi suhu bola basah dan suhu 
akhir yang paling rendah di antara ketiga cacat tersebut. Pemilihan ini didasarkan pada 
suatu pemahaman, bahwa semakin rendah nilai peringkat cacat, maka akan berarti 
semakin rendah kondisi suhu awal, depresi suhu bola basah dan suhu akhir, dan 
konsekuensi selanjutnya akan semakin rendah (sedikit) pula cacat yang terjadi pada 
kayu yang dikeringkan dalam kondisi pengeringan tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi 
nilai pada peringkat cacat, berarti semakin tinggi kondisi suhu awal, depresi suhu bola 
basah dan suhu akhir, dan berkonsekuensi selanjutnya akan semakin tinggi (banyak) 
pula cacat yang terjadi. pada kayu yang dikeringkan dalam kondisi pengeringan ini. 

11. Pada gilirannya,  hasil penetapan suhu awal, depresi suhu bola basah dan suhu akhir ini 
digunakan sebagai dasar untuk memilih dua hal. Pertama,  memilih depresi suhu bola 
basah dan langkah perubahannya. Kedua, memilih suhu dan langkah perubahannya 
selama pengeringan. Dalam memilih depresi suhu bola basah, tersedia berbagai menu 
pilihan di dalam klasifikasi depresi suhu. Klasifikasi depresi suhu bola basah dan langkah 
perubahannya disajikan pada Tabel 3 berikut (Terazawa, 1965). 

 
Tabel 3. Klasifikasi depresi suhu bola basah dan langkah perubahannya 

 
Lang- 
kah 

Klasifikasi Depresi Suhu Bola Basah (oC) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 7 
2 2 3 3,8 4,5 5 6 8 11 
3 3 4,5 6 7 8 9 12 17 
4 4,5 7 9 11 12 14 18 21 
5 7 11 14 17 18 18 25 25 
6 11 21 19 21 25 25 30 30 
7 17 25 25 25 30 30 30 30 
8 20 30 30 30 30 30 30 30 
9 20 30 30 30 30 30 30 30 

10 30 30 30 30 30 30 30 30 
11 30 30 30 30 30 30 30 30 

12.  
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13. Dalam memilih suhu dan langkah perubahannya selama proses pengeringan, tersedia 
berbagai menu pilihan di dalam klasifikasi suhu dan langkah perubahannya. Terazawa 
(1965) menyediakan suatu Klasifikasi Suhu Awal pada termometer bola kering dan 
langkah perubahannya selama proses pengeringan, dan klasifikasi ini dibuatnya 
berdasarkan pada klasifikasi mengenai hal yang sama yang dihasilkan oleh FPL (1961). 
Klasifikasi suhu pada termometer bola kering dan langkah perubahannya hasil susunan 
Terazawa disajikan pada Tabel 4 berikut.  

 
Tabel 4. Klasifikasi Suhu Awal dan Langkah Perubahannya. 

 
Perubahan 
Kadar Air (%) 

Klasifikasi Suhu Awal (oC) dan Perubahannya selama Pengeringan 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Segar-40 35 40 45 50 55 60 65 70 80 85 
40-35 35 40 45 50 55 60 65 70 85 90 
35-30 35 40 45 50 58 65 70 75 90 100 
30-25 35 43 48 55 63 70 75 80 95 110 
25-20 38 48 53 60 68 75 80 85 100 120 
20-15 40 53 58 65 70 80 85 95 110 120 
15-12 45 60 65 70-80 70-80 80-90 85-90 105 120 120 
< 12 55 60 65 70-80 70-80 80-90 85-90 105 120 120 

 
14. Perumusan skedul suhu dan kelembaban. Berdasarkan aspek-aspek: kadar air awal, 

depresi suhu bola basah, suhu awal dan suhu akhir beserta langkah perubahan pada 
masing-msing aspek tersebut, disusunlah skedul suhu dan kelembaban spesifik bagi 
kayu jenis tertentu sesuai dengan karakternya. 

15.  Pendugaan durasi pengeringan. Pendugaan durasi waktu yang diperlukan selama 
pengeringan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari dua nilai. Nilai pertama 
adalah durasi waktu yang dihitung berdasarkan jangka waktu yang diperlukan oleh 
sampel pengujian pengeringan untuk mencapai kadar air 1%. Nilai kedua berasal dari 
durasi waktu yang dihitung berdasar pada depresi suhu bola basah. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sifat Fisika Kayu 
Sifaf fisika  sampel kayu nyatoh  disajikan di dalam Tabel 5 sebagai berikut. 

 
Tabel 5. Sifat Fisika Kayu Nyatoh 

Sampel Kadar air 
(%) 

Berat 
Jenis 

Penyusutan pada kondisi kering 
mutlak (%) pada arah 

Nisbah 
penyusutan 

T/L Panjang Tebal Lebar 
1 122,28 0,491 3,00 6,95 8,15 0,85 
2  86,60 0,462 2,56 6,36      6,61 0,96 
3  90,89 0,478 2,81 5,98 8,63 0,69 
4 122,61      
5   96,47      

Rata-rata 103,77 0,477 2,79 6,64 7,79 0,83 
 

Tabel 5 memperlihatkan hasil sebagai berikut. Nilai rata-rata kadar air rata-rata 
adalah 103,77. Nilai berat jenis rata-rata adalah 0,477. Nilai penyusutan pada arah panjang 
rata-rata adalah 2,79. Nilai penyusutan pada arah tebal rata-rata adalah 6,64. Nilai 
penyusutan pada arah lebar rata-rata adalah 7,79. Nilai nisbah penyusutan pada arah tebal 
rata-rata adalah 0,83.  
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Dilihat dari kadar air awal sebesar 103,77%  dapat dinyatakan bahwa sortimen kayu 
ini dapat dikatagorikan sebagai berkandisi sangat basah. Dilihat dari berat jenisnya yang 
sebesar 0,477, kayu ini merupakan kayu nyatoh yang tergolong ke dalam kelompok kayu 
nyatoh kelas ringan. Sementara itu, nilai penyusutannya kayu ini tergolong memiliki tingkat 
penyusutan yang relatif tinggi, baik penyusutan tebal maupun penyusutan lebar. 

Pengujian Pengeringan secara Cepat 
Hasil penelitian mengenai pengeringan secara cepat disajikan sebagai berikut: 

1. Status dan klasifikasi cacat 
  Pada sampel pengujian pengeringan terdapat cacat sebagai berikut. Retak ujung 

permukaan sebanyak 27 buah yang kemudian retak ini merapat lagi sebanyak 16 
setelah pemanasan selama 46 jam, sehingga ada retak ujung sebanyak 13. Retak 
permukaan dan tidak ada, deformasi sebesar 0,27 mm dan tidak terdapat retak-dalam..  

   Berdasarkan data di atas, keberadaan tiga jenis cacat  (yaitu retak permukaan dan 
ujung, deformasi dan retak-dalam) pada sample itu dapat diperingkat atau diklasifikasi. 
Hasil klasifikasi sebagai berikut: peringkat 2 dalam hal retak awal,  peringkat 1 dalam hal 
deformasi dan peringkat 1 dalam hal retak-dalam.  

 
2.  Penetapan suhu awal, depresi suhu bola basah dan suhu akhir 
    Berdasarkan hasil pengklasifikasian di atas, dapat ditentukan suhu minimum, suhu 

maksimum dan depresi suhu bola basah pada awal maupun akhir  proses pengeringan. 
Berdasarkan retak awal yang tergolong ke dalam kelas 2, maka suhu awal dan depresi 
suhu bola basah serta suhu akhir secara berurutan adalah 65oC dan 5,5oC serta 90oC. 
Berdasarkan deformasi yang tergolong ke dalam kelas 1, maka suhu awal dan depresi 
suhu bola basah serta suhu akhir secara berurutan adalah 70oC dan 6,5oC serta 95oC. 
Berdasarkan retak-dalam yang tergolong ke dalam kelas 1, maka suhu awal dan depresi 
suhu bola basah serta suhu akhir secara berurutan adalah 70oC dan 6,5oC serta 95oC.  

   Dengan memperbandingkan kelompok angka yang disajikan oleh masing-masing 
peringkat itu, jelaslah bahwa aspek cacat retak awal menghasilkan deretan angka suhu 
yang paling rendah yang merefleksikan kondisi pengeringan yang paling ringan. Dengan 
alasan itu, aspek cacat awal dipilih sebagai penentu untuk menyusun skedul suhu dan 
kelembaban. Oleh karena itu, maka  suhu awal 65oC dan depresi suhu bola basah 5,5oC 
serta suhu akhir 90oC dipilih sebagai kondisi proses pengeringan. 

 
3.  Penentuan kadar air pada setiap langkah proses pengeringan. 
   Nilai kadar air awal rata-rata  sampel adalah 103,77%. Tingkat kadar air awal 

sebesar ini berkonsekuensi pada terpilihnya kelas H pada pengelompokkan kadar air di 
dalam Tabel 6 sebagai penyusun skedul suhu dan kelembaban. Kelas H mencerminkan 
langkah-langkah penurunan kadar air berikut: 170-90; 70-55; 55-45; 45-35; 35-27; 27-
22;  22-18; 18-14; 14-12; dan kurang dari 12% sebagai langkah akhir  proses 
pengeringan.  

 
4.  Penentuan depresi suhu bola basah 
   Depresi suhu bola basah pada tahap awal adalah 5,5oC untuk sampel sortimen 

berketebalan 5,3 cm. Berdasarkan ketebalan kayu, maka dipilih Bagan B pada kolom 7. 
Penampilan langkah perubahan depresi suhu bola basah pada kolom H  adalah sebagai 
berikut: 5,5; 7,5; 11; 15; 20; 25; 30; 30; 30; 30; 30  oC.  

 
 5.  Penentuan perubahan suhu selama proses pengeringan. 
   Berdasarkan sampel pengeringan, diperoleh suhu awal pada termometer bola 

kering adalah 65 oC dan suhu akhir adalah 90 oC. Berdasarkan wilayah suhu antara suhu 
awal 65 oC dan akhir 90oC ini, kolom suhu T7 dipilih untuk mengekspresikan perubahan 
suhu selama proses pengeringan. Langkah-langkah perubahan suhu ini sebagai berikut: 
65, 65,65, 70, 75, 80, 85, 85-90, 85-90 oC. 
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5.  Pendugaan durasi pengeringan 
   Untuk mencapai kadar air 1%, pengeringan sampel memerlukan waktu selama 72 

jam. Berdasarkan grafik hubungan antara durasi pengeringan di dalam oven berlistrik 
dan durasi pengeringan di dalam tanur pengering konvensional yang dibuat oleh 
Terazawa (1965), waktu selama 72  jam  ini akan menunjuk pada estimasi durasi 
pengeringan di dalam tanur pengering konvensional selama 19 hari. Sementara itu, 
berdasarkan pada depresi suhu bola basah yang sebesar 5,5 oC ini bagi sampel 
pengeringan, maka durasi pengeringan di dalam tanur pengering konvensional menurut 
Terazawa (1965) adalah 3 hari.  Berdasarkan kedua angka durasi tersebut, maka durasi 
pengeringan rata-rata diperkirakan selama (19 + 3)/2 = 11 hari.  

 
7.  Perumusan skedul suhu dan kelembaban. 
   Berdasarkan beberapa kriteria sebagaimana diperikan di atas,  skedul suhu dan 

kelembaban bagi kayu nyatoh yang berdimensi tebal 5,3 cm dan lebar 20,2 cm dapat 
dirumuskan dengan kode T7H7. Penampilan skedul suhu dan kelembaban T7H7 ini 
disajikan pada Tabel 6 berikut. 

 
Tabel 6. Skedul Suhu dan Kelembaban berkode T7H7 

 
Langkah Kadar Air 

(%) 
Suhu 
Termometer 
Bola Kering 
(oC)  

Depresi Suhu 
Termometer 
Bola Basah 
(oC)  

 Suhu 
Termometer 
Bola Basah 
(oC) 

Kelemban 
Relatif (%) 

1 170 – 90 65 5,5 59,5 76 
2 90 – 70 65 7,5 57,5 68 
3 70 – 55 65 11 54 56,5 
4 55 – 45 65 15 50 38,5 
5 45 – 35 65 20 45 33 
6 35 – 27 70 25 45 18 
7 27 – 22 75 30 45 13 
8 22 – 18 75 30 45 13 
9 18 – 14 80 30 50 12 

10 14 – 12 85-90 30 55-60  11 
11 < 12 85-90 30 55-60 11 

KESIMPULAN 
 

Penelitian terhadap kayu nyatoh gergajian bersortimen tebal 5,3 cm dan lebar 20,2  
cm menyimpulkan bahwa kayu ini memiliki nilai kadar air awal 103,77%, berat jenis 0,477, 
penyusutan lebar 7,79% dan penyusutan tebal 6,64%. Pengeringan kayu tersebut di dalam 
tanur pengering konvensional dilakukan dengan penetapan skedul suhu dan kelembaban 
sebagai langkah pertama. Skedul suhu dan kelembaban hasil penetapan itu dicirikan oleh 
kondisi sebagai berikut: (1) suhu awal 65oC dan suhu akhir 90oC. (2) Depresi suhu 
termometer bola basah pada awal pengeringan adalah 5,5 oC dan akhir adalah 30 oC. Skedul 
suhu dan kelembaban demikian diberi kode T7H7. Kelembaban relatif pada awal 
pengeringan 76% dan akhir pengeringan 11%. Durasi pengeringan diperkirakan 11 hari.  

Kayu nyatoh bersortimen  tebal 5,3 cm, lebar 20,2  cm dan panjang 500 cm bila 
dikeringkan di dalam tanur pengering dengan pengaturan kondisi pengeringan mengikuti 
skedul di atas, maka proses pengeringan berkemungkinan sangat besar menghasilkan kayu 
kering tanpa disertai dengan cacat yang berarti. Kondisi ini akan menjadi basis yang kuat 
bagi proses pengolahan kayu yang menghasilkan produk berkualitas tinggi.
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