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INTISARI 

            Kulit Acacia mangium diduga dapat digunakan sebagai bahan penyamak nabati karena 
adanya kandungan tanin, namun belum diketahui kualitas kulit samak yang dihasilkan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui peluang pemanfaatan kulit A. mangium serta pengaruh provenan dan 
kepekatan bahan penyamak yang berbeda terhadap kualitas kulit samak yang dihasilkan. 
            Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (Completly Random Design) satu arah 
dengan level 3 provenan Acacia mangium yakni provenan : A. mangium Sidei Irian, A. mangium 
Ellerbeck Rd Card dan A. mangium Moehead Papua New Guinea untuk analisis bahan penyamak, 
sedangkan untuk pengujian kualitas kulit samak menggunakan Rancangan Faktorial 3 x 3 dengan 
faktor (1). Provenan : A. mangium Sidei Irian,  A. mangium Ellerbeck Rd Card dan A. mangium 
Moehead Papua New Guinea; (2). Kepekatan bahan penyamak : 1 oBe, 2 oBe dan 3 o

Hasil analisis bahan penyamak (tanin) rata-rata 1,89% (rendah). Faktor provenan tidak 
berbeda nyata pada pengujian kadar tanin bahan penyamak. Pengujian kualitas kulit samak: nilai 
kadar air sebesar 16,17% (sedang), kekuatan tarik 244,97 kg/cm

Be.  

2 (tinggi), kemuluran 19,04% 
(sedang), dan sobek lidah 12,71 kg/cm (tinggi). Interaksi faktor provenan dan kepekatan 
menghasilkan kualitas kulit yang berbeda-beda. A. mangium Ellerbeck Rd Card dengan kepekatan 2 
oBe menghasilkan kulit samak dengan kekuatan tarik yg tertinggi sebesar 431,07 kg/cm2. A. mangium 
Ellerbeck Rd Card kepekatan 1 oBe menghasilkan kulit samak dengan kadar air terendah sebesar 
13,67%. A. mangium Moehad PNG kepekatan 2 oBe diperoleh kulit samak dengan kemuluran yang 
tertinggi sebesar 27,33% dan A. mangium Sidei Irian Jaya kepekatan 1 oBe menghasilkan kekuatan 
sobek lidah yang tertinggi sebesar 18,12kg/cm. Berdasarkan hasil di atas maka untuk memperoleh 
kualitas kulit samak yang terbaik digunakan A. mangium Ellerbeck Rd Card dengan kepekatan 2 o
 

Be. 

Kata kunci : Acacia mangium, provenan, bahan penyamak, kualitas kulit samak 
 

 
Pendahuluan 

 

Bahan penyamak atau tanin dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu tanin nabati 

yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, tanin mineral yang berasal dari logam, dan tanin 

sintetis yang merupakan bahan penyamak buatan sebagai pengganti bahan nabati dan 

mineral. Selama ini bahan penyamak nabati tidak banyak dipakai karena proses pencarian 

dan proses penyamakan kulit yang membutuhkan waktu lama, sehingga para pemakai lebih 

memilih menggunakan bahan penyamak sintetis yang lebih cepat walaupun berdampak 

buruk bagi lingkungan, misalnya krom (Cr) yang dapat menyebabkan kanker. 

Babakan kulit kayu akasia sering digunakan pada perusahaan penyamakan kulit. 

Menurut Marsoem dalam Handiyanto dan Harjono (2004) mengemukakan bahwa 

pemanfaatan kulit Acacia mangium sebagai sumber bahan penyamak berpeluang untuk 

memberi nilai tambah dipandang sebagai alternatif sumber bahan penyamak nabati. Lebih 
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lanjut Subyakto (2006) menyatakan bahwa setiap harinya di PT. MHP bisa menghasilkan 

limbah kulit kayu 500 ton dan belum dimanfaatkan. Selain itu Program HTI Mangium yang 

luas diseluruh Indonesia merupakan potensi yang sangat besar. 

Di dalam pemanfaatan tanin sebagai bahan penyamak nabati, perlu diperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi produk hasil penyamakan. Faktor-faktor tersebut antara 

lain: faktor bahan penyamak misalnya asal (provenan) dan jenis serta cara ekstraksi, kadar 

dan kemurnian kemikalia yang digunakan; faktor bahan (kulit) yang disamak misalnya 

ukuran, jenis kulit; faktor proses penyamakan misalnya diffusi zat penyamak yaitu kepekatan 

zat penyamak dan suhu penyamakan (Purnomo, 1985). Lebih lanjut, Purnomo (1985) 

menyatakan bahwa untuk memperoleh hasil kulit samak (produk) yang sesuai standar, maka 

pengontrolan faktor bahan penyamak yaitu asal (jenis atau provenan) dan kepekatan yang 

digunakan harus pasti.  

Di dalam menggunakan bahan penyamak nabati terdapat prinsip yang digunakan 

sebagai pedoman yang dikenal dengan istilah Golden-Rule (Purnomo, 2001). Prinsipnya 

bahwa penyamakan nabati, kepekatan bahan penyamak harus efektif untuk penyamakan 

yaitu 0,5 – 1 0

Dari hasil penelitian kadar tanin kulit (babakan) Acacia mangium umur 24 tahun dari 

tiga jenis provenan Sidei, Moehad dan Ellerbeck dan kepekatan yang berbeda-beda dalam 

penyamakan diharapkan dapat memberi informasi optimal di dalam penyamakan kulit.  

Be. Pada penyamakan nabati dengan kulit A. Mangium hal ini belum diketahui. 

 

Bahan dan Metode 
Bahan dan Alat 

Bahan pewarna yang digunakan pada penelitian ini adalah serbuk kulit Acacia 

mangium dari 3 provenans umur 24 tahun yang berasal dari hutan Wanagama, yakni : 

Acacia mangium Ellerbeck Rd Card, Acacia mangium Sidei Irian, Acacia mangium Moehead 

Papua New Guinea. Bahan lain yang digunakan yaitu pasir laut, tepung kulit samak krom, 

asam cuka 30 %, aquades, dan kain kapas. Untuk aplikasi dalam penyamakan kulit 

digunakan kulit domba pikel. 

Peralatan utama yang digunakan antara lain : alat ekstraksi Pesawat Koch, alat 

pemisah (Procter), timbangan Analitik , penangas air, pengaduk, gelas ukur, pH stick,  

termometer, Baumemeter, Jangka sorong, Thickness Gauge, dan Tensile Strength Tester.  

 
Metode 
1. Ekstraksi bahan penyamak  : serbuk kulit Acacia mangium Sidei Irian, Acacia mangium 

Ellerbeck Rd Card dan  Acacia mangium Moehead Papua New Guinea diekstraksi 
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menggunakan metode pesawat Koch sesuai dengan ALCA (American Leather Chemists 

Association). 

2. Penyamakan kulit dengan penghitungan kekentalan/kepekatan menggunakan 

Baumemeter dengan komposisi yang dihitung berdasarkan berat kulit siap samak dengan 

perbandingan serbuk : ekstrak tanin adalah 250 gr : 3 liter (1 0Be), 500 gr : 3 liter (2 0Be), 

dan 750 gr : 3 liter (3 0

3. Pengujian menggunakan pedoman ALCA (American Leather Chemists Association), SNI 

06-0251-1989 dan SNI 06-4362-1996, terdiri dari : 

Be).    

• Pengujian kadar tanin bahan penyamak, meliputi : pengujian kadar jumlah zat larut , 

kadar zat bukan tanin,dan kadar air. 

• Pengujian kualitas kulit samak berupa pengujian kekuatan fisik, meliputi : Uji 

Kekuatan Tarik dan Kemuluran, Kekuatan Sobek Lidah, dan Pengujian Kadar Air. 
 

Analisis Data 
Hasil pengujian kadar tanin bahan penyamak Acacia mangium dari ketiga provenans  

yang diperoleh kemudian dianalisis dengan F Hitung, pengaruh faktor  yang berbeda nyata 

pada taraf uji 5% dan 1% di uji lanjut dengan HSD (Honesty Significant Differences).  

Pengujian kualitas kulit samak yang dihasilkan dianalisis menggunakan Completly 

Random Design yang disusun secara faktorial dengan faktor yang digunakan yaitu jenis 

provenans Acacia mangium dan kepekatan bahan penyamak. Apabila dari hasil uji F hitung 

terdapat  perbedaan, maka dilakukan uji lanjut dengan HSD. 

Analisis kesesuaian hasil/kualitas penyamak kulit dikaitkan dengan standar SNI (1989 

dan 1996). 

 
Hasil dan Pembahasan 

 

1.    Kadar Tanin 
Tabel 1. Kadar Tanin Berdasarkan Perbedaan Provenan (dalam %) 

Provenans Ulangan Rata-rata   1 2 3 
P1 1,87 2,93 1,87 2,22 ns 

P2 1,6 1,33 1,87 1,60 ns 

P3 1,33 2,67 1,6 1,87 ns 

Rata-rata 1,6 2,31 1,78 1,90 
Keterangan : 

 P1 = Provenan Sidei, Irian Jaya 
 P2 = Provenan Ellerbeck, Rd Card Queensland 

P3 = Provenan Moehad, Papua New Guinea 
Ns = non signifikan  
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Grafik 1. Hubungan Perbedaan Provenan dengan Kadar Tanin 

 
 

Hasil analisis kadar tanin Acacia mangium pada kadar air 11,37 % menghasilkan nilai 

rata-rata 2,22 % untuk provenan Sidei (P1), 1,60 % untuk provenan Ellerbeck Rd Card (P2) 

dan 1,87 % untuk provenan Moehad (P3). Kadar tanin ini dihitung dari hasil pengurangan 

antara kadar total zat terlarut (ekstraktif) dikurangi dengan kadar zat bukan tanin sehingga 

diperoleh hasil kadar tanin. Dari hasil ekstraksi dapat diketahui bahwa jenis Acacia mangium  

dari ketiga provenan ini rata-rata zat ekstraktif sebesar 5,6 – 9,33 % dari berat kering 

tanurnya, dimana 1,33 – 2,93 % adalah tanin. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan 

provenan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar tanin. Hal ini diduga 

karena pertumbuhan ketiga provenan tersebut berada pada tempat, iklim dan tanah yang 

relatif sama.  

Kadar tanin yang relatif rendah pada Acacia mangium sebenarnya tidak menjadi 

masalah bagi industri penyamakan. Hal ini disebabkan karena tanin yang berasal dari 

babakan kulit Acacia mangium Willd memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan tanin 

yang berasal dari jenis pohon yang lain seperti Tancang (Bruguiera gymnorhiza) yang 

memiliki sifat kulit samak mudah menyerap air dan tak berisi (ringan), Trengguli (Cassia 

pishula) yang memiliki sifat zat penyamak sukar keluar, kulit yang disamak lemas, berisi, dan 

padat. 

Menurut Purnomo dan Wazah (1984) keunggulan tersebut diantaranya : 

1. Zat penyamak mudah keluar (mudah larut dalam air dingin) atau disarikan 

2. Mempunyai daya penyamak yang cepat 

3. Baik untuk menyamak segala macam kulit 

4. Dapat dicampur dengan semua bahan penyamak nabati lainnya 

5. Sifat kulit yang disamak baik, kuat, berisi, berwarna muda, dan cukup lemas 
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Dari hasil pengujian kadar tanin ini, maka untuk pemanfaatan kulit kayu Acacia 

mangium Willd sebagai sumber bahan penyamak nabati alternatif, perbedaan provenan tidak 

berpengaruh pada kadar tanin sehingga penggunaan provenan apapun akan diperoleh 

kadar tanin yang tidak berbeda. 

2.   Kualitas Kulit Samak Yang Dihasilkan 

Tabel 2. Hasil Pengujian Kulit Samak Yang Dihasilkan 
 

Kualitas Sampel Uji 
P1K1 P1K2 P1K3 P2K1 P2K2 P2K3 P3K1 P3K2 P3K3 

Kadar air (%) 16 14,33 16,67 13,67 16,83 16,67 16,83 16,17 18,33 
Kekuatan tarik (kg/cm2 265,47 ) 197,78 93,77 345,93 431,07 243,41 193,85 353,98 79,43 
Kemuluran (%) 16 22 18,67 11,33 15,33 19,33 21,33 27,33 20 
Kekuatan sobek lidah 
(kg/cm) 18,12 11,22 15,05 10,01 13,7 13,27 14,85 11,28 6,87 

 
Keterangan : 

P1 = Provenan Sidei, Manokwari, Irian Jaya      
P2 = Provenan Ellerbeck, Rd Card Queensland 
P3 = Provenan Moehad, Papua New Guinea 

K1 = Kepekatan 1 o
K2 = Kepekatan 2 

Be 
o

K3 = Kepekatan 3 
Be 

o

 

Be 

Tabel 3. Rangkuman Analisis Varians Provenan Jenis Acacia mangium dan Kepekatan Bahan 
Penyamak Terhadap Kadar air, Kekuatan tarik, Kemuluran dan Kekuatan sobek lidah    
 

Sumber variasi 
Parameter 

Kadar Air Kekuatan tarik Kemuluran  Kekuatan 
sobek lidah 

Provenan Acacia 
mangium * ** ** ** 

Kepekatan bahan 
penyamak * ** ** ** 

Interaksi * ** ** ** 

 
a.   Kadar Air  

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa untuk kedua faktor baik provenan 

maupun kepekatan terdapat kecenderungan untuk semakin meningkat. Kadar air kulit 

tertinggi untuk faktor provenan adalah kulit yang disamak dengan bahan penyamak yang 

berasal dari provenan Moehad Papua New Guinea (P3) dengan kepekatan 3 o Be. Hal ini 

disebabkan karena provenan Moehad PNG (P3) memiliki kadar total zat terlarut (ekstraktif) 

yang paling tinggi yaitu 7,73 % jika dibandingkan dengan provenan yang lainnya yaitu 

provenan Sidei Irian Jaya  (P1) sebesar 7,47 % dan provenan Ellerbeck Rd Card (P2) 

sebesar 6,84 % dimana sebagian besar ekstraktif ini bersifat hidrofilik (suka air) sehingga 

berakibat tingginya kadar air kulit. Selain itu, kepekatan yang semakin meningkat 

menyebabkan bahan penyamak sukar untuk masuk ke dalam kulit sehingga serabut kolagen 

diisi oleh air bukan oleh bahan penyamak. Hal inilah yang diduga sebagai penyebab 

tingginya kadar air seiring dengan bertambah tingginya kepekatan. 
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 Perbedaan provenan jenis Acacia mangium dan kepekatan bahan penyamak yang 

digunakan memberikan kualitas kulit samak dengan parameter kadar air yang berbeda, 

dimana sebagian besar telah memenuhi standar syarat mutu kulit lapis domba SNI 06-4362-

1996. Kadar air kulit samak yang dihasilkan dari penelitian ini 13 % sampai 18 % termasuk 

dalam katagori sedang sampai baik. Pada provenan Moehad PNG dengan kepekatan 3 o

b.   Kekuatan Tarik  

Be 

hasil pengujian kadar air sebesar 18,33 %, nilai ini tidak memenuhi standar syarat mutu kulit 

lapis domba maksimal 18%. Dari hasil tersebut dapat diketahui pula bahwa 11,19 % tidak 

memenuhi SNI 06-4362-1996 yang ditetapkan yaitu maksimal 18 %. Kadar air yang tinggi 

(lebih dari 18 %) akan menyebabkan kualitas kulit samak turun karena dapat memicu 

tumbuhnya jamur atau cendawan, terlebih lagi kulit yang disamak dengan bahan penyamak 

nabati. Selain itu, kadar air kulit samak yang tinggi akan menghambat masuknya cat pada 

proses finishing (Purnomo, 2001).  

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa provenan Ellerbeck Rd Card dengan 

kepekatan 2 oBe (P2K2) memberikan nilai kekuatan tarik yang tertinggi yaitu sebesar 431,07 

kg/cm2. Diduga pada kepekatan 2 oBe molekul-molekul bahan penyamak lebih mampu 

mengikat protein kolagen dan berpenetrasi lebih sempurna ke dalam kulit sehingga kulit 

lebih stabil. Kulit yang stabil akan mengakibatkan kekuatan tarik yang dihasilkan tinggi. Pada 

kepekatan 2 oBe kekuatan tarik mencapai titik maksimal sehingga kepekatan ini merupakan 

kepekatan yang paling sesuai untuk digunakan jika ingin mendapatkan kulit samak dengan 

kekuatan tarik yang tinggi. Hal ini berbeda dengan kepekatan 3 o

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil kulit samak 

dengan kekuatan yang tinggi maka kulit batang Acacia mangium yang digunakan adalah 

provenan Ellerbeck Rd Card, dengan faktor kepekatan bahan penyamak yang digunakan 2 

Be pada semua provenan 

yang menunjukkan hasil kekuatan tarik yang paling rendah. Diduga tingginya kepekatan 

menyebabkan bahan penyamak sulit untuk masuk ke dalam jaringan kulit sehingga 

penyamakan tidak berjalan dengan sempurna dan berakibat rendahnya kekuatan tarik. 

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan tingginya kekuatan tarik diduga jumlah protein non 

kolagen yaitu semakin banyaknya protein non kolagen yang terkikis akan mengakibatkan 

semakin tingginya protein kolagen yang mampu berikatan dengan bahan penyamak, dan 

semakin tinggi kekuatan tariknya (Dolman dan Brown, 1989).  

oBe. Secara keseluruhan kualitas kulit samak yang dihasilkan 77,78% memenuhi standar 

kulit lapis domba SNI 06-0251-1989  yang ditetapkan yaitu minimal sebesar 100 kg/cm2

   

. 
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c.  Kemuluran 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kemuluran kulit samak yang dihasilkan 

berkisar antara 11 % - 27 %. Semua nilai kemuluran  (100 %) termasuk dalam standar syarat 

kulit lapis domba (SNI) 06-0251-1989 yaitu maksimal 50 %. Dari hasil pengujian pengaruh 

perbedaan provenan dan kepekatan bahan penyamak terhadap kemuluran menghasilkan 

kulit dengan kualitas nilai baik sampai sangat baik. Berdasarkan hasil di atas, maka untuk 

mendapatkan hasil kulit samak dengan kemuluran yang tinggi maka disarankan untuk 

menggunakan kulit Acacia mangium dari provenan Moehad PNG, dengan kepekatan 2 oBe. 

Seperti halnya pada parameter kekuatan tarik, pada parameter kemuluran hasil pengujian 

juga menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kemuluran yang tertinggi terjadi pada 

kepekatan 2 oBe. Penyimpangan hanya terjadi pada provenan Ellerbeck dimana nilai 

kemuluran kepekatan  3 oBe lebih tinggi daripada kepekatan 2 o

 

Be. Hal ini terjadi karena 

provenan Ellerbeck memiliki kandungan kadar ekstraktif yang paling rendah. Karena 

kandungan ekstraktif berhubungan dengan kadar air kulit samak dimana semakin tinggi 

kandungan ekstraktif maka semakin tinggi pula kadar air kulit samak karena sifat hidrofilik 

sedangkan kandungan air berpengaruh pada kemuluran kulit. 

d. Kekuatan Sobek Lidah 
Kekuatan sobek lidah yang tinggi diperoleh pada kepekatan 1 oBe, tetapi terjadi 

penyimpangan terjadi pada provenan  Ellerbeck (P2) dimana pada kepekatan 1 oBe 

menunjukkan kekuatan sobek lidah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kepekatan 2 
oBe dan 3 oBe. Kadar ekstraktif yang rendah diduga sebagai penyebab penyimpangan ini 

dimana ekstraktif yang bersifat lipofilik menyebabkan timbulnya endapan pada permukaan 

kulit dan pengikisan protein non kolagen yang tidak sempurna sehingga kulit menjadi kaku 

dan mudah sobek. Sharpouse (1991) menyatakan bahwa masih adanya protein non kolagen 

yang tersisa akibat pengikisan yang kurang kuat menghambat masuknya bahan penyamak 

kedalam kulit. Lebih lanjut Sharpouse (1991) menyatakan bahwa  tanin yang membentuk 

endapan pada permukaan dan di atas serat-serat kolagen kulit akan mengakibatkan 

kepadatan kulit bertambah serta meningkatkan daya tahan kulit terhadap air dan kekakuan 

kulit sehingga kekuatan sobek lidah menjadi rendah. Planmuller (1978) juga menyatakan 

bahwa proses pengikisan protein non kolagen yang kurang sempurna menyebabkan 

pembukaan serabut kolagen terbatas, sehingga zat penyamak yang terikat kurang dan 

mengakibatkan kulit tersamak yang dihasilkan menjadi keras, kaku dan rapuh (mudah 

sobek) dan mudah patah. 
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Uji lanjut HSD dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada 

beberapa kelompok seperti antara Acacia mangium provenan Moehad kepekatan 3 oBe 

dengan provenan Sidei kepekatan 1 oBe, 2 oBe, maupun 3 oBe. Selain itu kelompok tersebut 

juga berbeda nyata dengan kelompok provenan Ellerbeck kepekatan 2 oBe dan 3 oBe. Hal ini 

diduga disebabkan karena perbedaan kadar tanin pada masing-masing provenan. Dari hasil 

rata-rata diketahui bahwa nilai kekuatan sobek tertinggi sebesar 18,12 kg/cm yaitu kulit 

provenan Sidei Irian Jaya dengan kepekatan 1 o

Berdasarkan hasil pengujian kekuatan sobek lidah di atas, dapat disimpulkan bahwa 

semua (100 %) contoh uji kekuatan sobek lidah dalam penelitian ini memenuhi Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 06-0251-1989 yaitu minimal sebesar 5 kg/cm dan dapat 

dikategorikan bahwa kekuatan sobek lidah baik. 

Be. Hal ini disebabkan provenan Sidei 

memiliki kadar tanin yang paling tinggi dan pada kepekatan yang kecil derajat disperitas 

(jumlah butiran yang besar berkurang) akan meningkat sehingga kulit menjadi lebih lemas 

dan tidak mudah sobek.  

Agar lebih jelasnya perbandingan hasil penelitian dengan syarat mutu kulit lapis domba 

SNI 06-4362-1996 dan SNI 06-0251-1989 dapat dijelaskan pada Tabel 20. berikut : 

No. Parameter Pengujian Hasil penelitian 
rata-rata 

Syarat mutu SNI 06-
4362-1996 dan SNI 

06-0251-1989 
Keterangan 

1. Kadar Air (%) 16,17  maksimal 18  88,89 % memenuhi 
standar 

(kategori sedang) 

2. Kekuatan tarik (kg/cm2 244,97   ) 
 

minimal 100 
 

77,78 % memenuhi 
standar 

(kategori tinggi) 
3. Kemuluran (%) 19,04  maksimal 50 100 % memenuhi 

standar 
(kategori sedang) 

4 Kekuatan sobek lidah 
(kg/cm) 

12,71  minimal 5 100% memenuhi 
standar 

(kategori tinggi) 
 

Kesimpulan dan Saran 
 

Kesimpulan 
1. Penggunaan  provenan Acacia mangium yang berbeda-beda sebagai sumber bahan 

penyamak tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar tanin sehingga 

semua provenan mempunyai peluang yang sama dan memadai  sebagai bahan 

penyamak nabati. Kadar tanin pada kulit batang Acacia mangium  provenan Sidei 
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Irian Jaya, provenan Ellerbeck Rd Card dan provenan Moehad PNG berturut-turut 

adalah sebesar 2,22%, 1,60% dan 1,87%.  

2. Hasil analisis varian menunjukkan bahwa interaksi antara faktor perbedaan provenan 

dan kepekatan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air, kekuatan tarik, 

mulur maupun sobek lidah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kulit samak 

Acacia mangium provenan Ellerbeck Rd Card dengan kepekatan awal 2 oBe memiliki 

kekuatan tarik yang tertinggi sebesar 431,07 kg/cm2, Acacia mangium provenan 

Ellerbeck Rd Card dengan kepekatan awal 1 oBe memiliki kadar air yang terendah 

sebesar 13,67 %. Selanjutnya kualitas kulit samak Acacia mangium provenan 

Moehad PNG dengan kepekatan awal 2 oBe memiliki kemuluran yang tertinggi 

sebesar 27,33 % dan Acacia mangium provenan Sidei dengan kepekatan awal 1 o

 

Be 

memiliki kekuatan sobek lidah yang tertinggi sebesar 18,12 kg/cm. 

Saran 

1. Pemanfaatan kulit batang Acacia mangium dari 3 (tiga) provenan yang berbeda 

sebagai bahan penyamak nabati dan kepekatan awal yang digunakan dapat 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Acacia mangium provenan Ellerbeck 

Rd Card akan menghasilkan kulit samak dengan kekuatan tarik yang tinggi dan kadar 

air kulit yang rendah, sedangkan Acacia mangium provenan Sidei Irian Jaya akan 

menghasilkan kulit samak dengan kekuatan sobek yang tinggi dan Acacia mangium 

provenan Moehad PNG akan menghasilkan kulit samak dengan kemuluran yang 

tinggi. Sedangkan untuk faktor kepekatan jika yang diinginkan adalah kekuatan tarik 

dan kemuluran yang tinggi maka lebih disarankan menggunakan kepekatan 2 oBe 

tetapi jika yang diharapkan adalah kulit samak dengan kadar air yang rendah dan 

kekuatan sobek yang tinggi maka disarankan menggunakan kepekatan awal 1 o

2. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka untuk memperoleh kualitas kulit samak 

yang terbaik digunakan A. mangium Ellerbeck Rd Card dengan kepekatan 2 

Be.  

o

3. Melihat sifat dan kualitas kulit samak yang dihasilkan dalam penelitian ini, maka 

pemanfaatan kulit batang Acacia mangium  sebagai bahan penyamak nabati perlu 

terus dikembangkan sehingga pada saatnya dapat diperoleh informasi yang optimal 

dan memadai. 

Be. 
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