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ABSTRAK 

Hutan rakyat saat ini menjadi sumber alternatif yang menjanjikan bagi kebutuhan kayu di Indonesia. Potensi 

hutan rakyat pada tahun 2003 mencapai 1.560.299 ha dengan potensi  produksi kayu mencapai 39.564.003 m3. 

Hutan rakyat biasanya dipanen pada umur relatif muda, sehingga kualitas kayu relatif rendah. Oleh karenanya 

diperlukan suatu tindakan atau perlakuan untuk peningkatan kualitas kayu tersebut. Upaya peningkatan kualitas 

kayu dapat dilakukan dengan teknologi modifikasi yang mampu mengurangi berbagai kelemahan kayu seperti 

perubahan dimensi yang besar, serangan organisme perusak, dan degradasi akibat cuaca. Salah satu 

modifikasi kayu yang dapat digunakan adalah proses perlakuan panas.Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas kayu jati rakyat umur muda dengan perlakuan panas sehingga sifat fisika dan finishing 

baik.   

Untuk mendapatkan sifat dan kualitas finishing kayu yang optimum, dilakukan percobaan dengan RAL dengan 

variasi pada metode dan lama perlakuan panas. Penelitian dirancang dalam percobaan faktorial dua faktor 

dengan masing-masing faktor 3 aras dan 3 ulangan. Pengujian sifat finishing meliputi Coin test, Cross cut test, 

dan Delamination test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara faktor cara pemanasan dan lama pemanasan berpengaruh 

sangat nyata pada delaminasi dan berpengaruh nyata pada  cross cut test. Delaminasi tertinggi terjadi pada 

perebusan selama 2 jam, sedangkan delaminasi terendah pada oven selama 3 jam. Nilai cross cut tertinggi 

dihasilkan oleh cara steaming 2 jam dan yang terendah cara oven 2 jam. 

Kata Kunci : perlakuan panas, kayu jati, finishing quality 

 

PENDAHULUAN 

Hutan rakyat saat ini mulai menjadi sumber alternatif yang menjanjikan bagi kebutuhan kayu di 

Indonesia. Potensi hutan rakyat pada tahun 2003 mencapai 1.560.299 ha dengan potensi menghasilkan kayu 

mencapai 39.564.003 m3 (Pandit, 2004). Meskipun demikian, masa panen hutan rakyat biasanya masih pendek 

sehingga menghasilkan kayu relatif muda. Kualitas kayu jati pada umur muda pada umumnya relatif inferior 

dibanding kayu dari pohon jati tua, sehingga diperlukan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengatasi masalah 

ini yang berupa peningkatan kualitas kayu tersebut. Upaya peningkatan kualitas kayu dapat dilakukan dengan 

memberi perlakuan tertentu yang bertujuan untuk mengurangi berbagai kelemahan kayu yang memiliki kualitas 

rendah berupa perubahan dimensi, serangan organisme perusak, dan degradasi akibat cuaca. Salah satu 

perlakuan kayu yang dapat digunakan adalah proses perlakuan panas. 

Proses perlakuan panas pada kayu dapat meningkatkan kualitas kayu melalui pengurangan resiko 

cacat kayu gergajian yang ditemukan seperti melengkung, patah, adanya deposit resin di permukaan kayu serta 

peningkatan kekuatan, keawetan, kemudahan dalam pengerjaan dan pemotongan kayu secara akurat. Hal ini 
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dimungkinkan oleh terjadinya perubahan struktur anatomi sel kayu ketika proses pemanasan berlangsung. 

Secara umum, perlakuan panas dapat menurunkan kadar air seimbang (KAS), mengurangi emisi dari volatile 

organic compound (VOC), meningkatkan stabilitas dimensi, ketahanan terhadap jamur, dan membuat warna 

kayu menjadi lebih gelap (Esteves et al., 2007). Selain itu, perlakuan panas mampu menjadikan kayu tahan 

terhadap cuaca, meningkatan sifat keterbasahannya, dan menyeragamkan warna (Awoyani dan Jones, 2010). 

Metode perlakuan panas sangat dipengaruhi oleh waktu pemanasan dan suhu. Tingginya degradasi 

kayu terjadi seiring bertambahnya suhu dan lama waktu pemanasan. Namun, faktor waktu memberikan 

pengaruh yang lebih besar dibanding faktor suhu terhadap perubahan sifat kayu (Esteves et al., 2007). Macam 

metode perlakuan panas yang dilakukan, antara lain proses hidro-termal, steam injection, fully heat treatment 

dan lain-lain. Perlakuan panas biasanya menggunakan suhu yang relatif tinggi atau uap bertekanan tinggi. 

Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan berdasarkan peralatan, kemudahan aplikasi 

maupun efek yang ditimbulkan dalam rangka perbaikan kualitas kayu. Perlu dicari suatu metode pemanasan 

untuk peningkatan kualitas kayu namun tetap dapat memberikan kekuatan finishing yang optimal. 

Perlakuan panas dengan metode oven dilakukan pada kayu spruce oleh Pavlo dan Niemz (2003) 

dalam Kocaefe et al. (2008) dengan hasil bahwa temperature tinggi dan lama waktu perlakuan membuat warna 

menjadi gelap, meningkatkan stabilitas dimensi, tapi mengakibatkan kemunduran sifat mekanikanya. 

Peningkatan stabilitas dimensi akibat perlakuan panas dikarenakan degradasi hemiselulosa sehingga 

menurunkan penyusutan dan pengembangan kayu. Perlakuan panas dengan suhu 220°C selama 1 jam dapat 

mengurangi pengembangan tebal sebesar 16,5%, dan menurunkan berat jenis sebesar 7,91% yang diikuti 

dengan menurunnya keteguhan patah (MoR) sebesar 2,3%. Peningkatan waktu menjadi 2 jam mengakibatkan 

penurunan keteguhan patah yang lebih besar, disisi lain stabilitas dimensi menjadi lebih baik. Perlakuan panas 

dengan penguapan (steaming) yang dilakukan oleh Varga dan Zee (2008) pada kayu Eropa yaitu black locust 

(Robinia pseudoacacia), oak (Quercus robur) dan kayu tropis yaitu merbau (Intsia bijuga), sapupuira 

(Hymenolobium petraeum) dengan suhu 92°C, 108°C, 115°C, 122°C dan waktu 3 jam, 7,5 jam, 20 jam 

menunjukkan bahwa keteguhan rekat kayu Sapupuira naik seiring kenaikan suhu.  

Kualitas perekatan salah satunya dipengaruhi oleh kualitas permukaannya yaitu sifat keterbasahan 

(wettability). Perlakuan panas yang dapat meningkatkan sifat keterbasahan kayu ini secara tidak langsung juga 

dapat meningkatkan kualitas perekatannya dimana pada akhirnya dapat mempengaruhi sifat finishing kayu 

berkaitan dengan proses aplikasi cat (coating) sebagai bahan finishing. Proses finishing merupakan pekerjaan 

tahap akhir dari suatu proses pembuatan produk furniture (Prayitno, 1999). Dengan tahap perlakuan finishing 

yang tepat akan menghasilkan produk furniture yang menarik kenampakkannya dan lebih lama (awet) dalam 

pemakaiannya, sesuai dengan tujuan utamanya yaitu fungsi protektif dan dekoratif (Brown, 1952). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan panas terhadap kualitas finishing kayu 

jati. Metode perlakuan panas yang digunakan adalah dengan cara perebusan, pengukusan dan pengovenan 

pada suhu 100°C dan lama waktunya yaitu 1 jam, 2 jam, dan 3 jam (waktu efektif). Contoh uji yang sudah 

melalui proses pemanasan selanjutnya diberi perlakuan proses finishing.  
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METODE PENELITIAN 

A. Bahan dan Alat Penelitian 

  Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah papan kayu jati (Tectona sp.) yang diperoleh dari 

hutan rakyat dengan diameter 13-23 cm dan bahan finishing yang dipilih (Anonim, 2010) berupa coating 

waterbased (IMPRA Aqua Lacquer AL-961 Clear Gloss). Alat penelitian berupa gergaji bundar, planner, grinder, 

timbangan analitik, oven pengering, alat steam, panci, kompor, desikator, kertas saring, termometer, 

moisturemeter, dan spray gun. 

 

B. Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Contoh Uji dan Perlakuan Panas 

Papan dipotong menjadi ukuran 1 cm x 4 cm x 20 cm. Proses termal yang dilakukan pada penelitian 

ini menggunakan metode oven, kukus atau steam, dan rebus. Suhu diatur sesuai suhu pemanasan yaitu 1000C. 

Pemanasan dilakukan selama 1, 2 dan 3 jam waktu efektif. Setelah perlakuan semua contoh uji disesuaikan 

dengan kondisi ruangan laboratorium (conditioning). 

2. Proses Finishing 

Proses finishing contoh uji yang telah kering udara dimulai dengan pengamplasan menggunakan 

kertas amplas no.#180. Selanjutnya dilakukan pengisian pori dengan menggunakan wood filler dan setelah itu 

dilakukan pengamplasan kembali menggunakan kertas amplas no.#240. Selanjutnya dilakukan pelaburan 

sanding sealer dan pengamplasan dengan kertas amplas no.#400. Proses terakhir adalah pelaburan top coat. 

Contoh uji selanjutnya di kondisikan sampai mencapai kadar air yang seragam dan setelah itu dilakukan 

pengujian finishing. 

3. Pengujian Sifat Finishing 

a. Cross Cut Test  

Pengujian cross cut test dilakukan sesuai dengan ASTM D 3359 (Anonim, 1972). Parameter yang 

diamati adalah banyaknya potongan kisi selotip yang mengelupas atau terangkat dari permukaan contoh uji. 

Jumlah potongan yang terangkat dinyatakan sebagai persentase kerusakan lapisan finishing atau cross cut test 

dengan formula sebagai berikut. 

Cross cut test  =  Jumlah lapisan finishing yang mengelupas x 100% 

                                                            100 

Tabel 1. Parameter Pengujian Cross Cut Test 

Nilai Keterangan Parameter Pengujian  

5 Sangat Baik Sisi lapisan cat yang digores sangat halus dan tidak ada lapisan yang 
mengelupas 

4 Baik Ada keretakan kecil pada bekas sayatan cutter dan kerusakan lapisan 
<5% 

3 Cukup Kerusakan di sepanjang sayatan dan di dalam kotak sayatan, 
kerusakan lapisan 5-15% 

2 Kurang Kerusakan di sepanjang sayatan dan beberapa kotak terlepas, 
kerusakan lapisa 15-35% 

1 Jelek Kerusakan di seluruh bekas sayatan terjadi hampir di seluruh kotak, 
kerusakan lapisan >65% 

Sumber : Anonim (1995) 
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b. Delamination Test  

Pengujian delamination test dilakukan sesuai dengan standar SNI 01 – 5008.2 – 1999 tipe interior I 

(Anonim, 1999). Parameter yang diukur adalah luas lapisan finishing yang mengelupas atau delaminasi. Rasio 

luas lapisan finishing yang mengelupas terhadap luas contoh uji dihitung menggunakan formula berikut. 

Rasio luas terdelaminasi (%) = Luas lap. finishing yang mengelupas x 100% 

     Luas contoh uji 

c. Coin Test  

Pengujian ini dilakukan sesuai standar pengujian dari PT. Sunjaya Coating Perdana di Surabaya, 

karena untuk mengetahui tingkat fleksibilitas lapisan finishing sementara ini belum ada Standar Internasional 

maupun Standar Nasional Indonesia (Anonim, 1995). Parameter pengujian coint test ditunjukkan pada Tabel 1 di 

bawah ini: 

Tabel 2. Parameter Pengujian Coin Test 

Nilai Keterangan Parameter Pengamatan 

5 Sangat Baik Tidak berwarna putih dan sangat fleksibel dengan tanda tidak berbunyi 
getas sewaktu digores 

4 Baik Tidak berwarna putih dan cukup fleksibel, bunyi yang ditimbulkan sangat 
pelan dan cenderung kenyal 

3 Cukup Sedikit berwarna putih dan cukup berbunyi saat digores 

2 Kurang Timbul warna putih dan cukup berbunyi saat digores 

1 Jelek Lapisan hancur berkeping-keping saat digores 

Sumber : Anonim (1995) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Variabel sifat finishing (kuantitatif) kayu jati rakyat yang telah diperlakukan dengan tiga metode 

pemanasan kayu yaitu cara oven, cara kukus dan cara rebus disajikan pada Tabel 3, sedangkan data kualitatif 

dari parameter uji Cross cut  dan Coin Test disajikan pada Tabel 4. Analisis varians data kuantitatif  uji Cross Cut 

dan Delaminasi disajikan pada Tabel 5. Analisis parameter pengujian Cross Cut dan parameter pengamatan 

Coin Test tidak dilakukan analisis varians.  

Tabel 3. Rata-rata Nilai Cross Cut Test, Delamination Test dan Coin Test 

Variabel Metode Lama Pemanasan (jam) Rata-rata Kontrol 

1jam 2jam 3jam 

Cross Cut 

Test 

Oven 
1,35 0,15 1,81 

1,10 2,15 

Kukus 
0,15 8,00 0,15 

2,77 

Rebus 
1,33 2,67 0,27 

1.42 

Rata-rata 0,94 3,61 0,74 1.76 

Uji Delaminasi Oven 
2,29 0,86 0,41 

1,19 2,58 

Kukus 
0,85 1,62 1,20 

1,22 

Rebus  
1,63 2,88 2,11 

2,21 

Rata-rata 1,59 1,79 1,24 1,54 
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Tabel 4. Data Kualitatif Paramater Pengujian Cross Cut dan Pengamatan Uji Coin 

Parameter Metode Lama Pemanasan Dominan 

1jam 2jam 3jam 

Cross Cut Test 

Parameter*) 

Oven 
Baik Baik Baik 

Baik 

Kukus 
Baik Cukup Baik 

Baik 

Rebus 
Sangat Baik Baik Baik 

Baik 

Dominan Baik Baik Baik Baik 

Coin Test 

Parameter*) 

Oven 
Baik Sangat Baik Baik 

Baik 

Kukus 
Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Sangat Baik 

Rebus 
Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Sangat Baik  

Dominan 
Baik Sangat Baik Sangat Baik 

Sangat Baik 

Keterangan;*) data parameter adalah data kualitatif 

 

Tabel 5. Analisis Varians Nilai Cross Cut Test dan Delamination Test 

Parameter F Hitung (signifikansi) 

Interaksi Metode dan Lama  
Pemanasan 

Metode Pemanasan Lama Pemanasan 

Cross Cut Test  0,032* 0,375ns 0,056ns 

Uji Delaminasi 0,000** 0,000** 0,001** 

Keterangan: *) berbeda nyata; **) sangat berbeda nyata; ns: tidak berbeda nyata 

 

Keberhasilan finishing kayu dapat diamati dari banyak parameter, salah satunya kekuatan rekat bahan 

finishing terhadap substrat kayu. Pengujian cross cut bertujuan untuk mengetahui kekuatan rekat lapisan bahan 

finishing pada substrat kayu. Kekuatan ikatan bahan finishing pada permukaan kayu ditandai dengan banyaknya  

kisi bahan finishing yang tetap terikat pada substrat pada pengujian cross cut.  Hasil rata-rata nilai cross cut test 

yang disajikan pada Tabel 3 menurut faktor metode pemanasan dengan oven dan lama perlakuan 1, 2 dan 3 jam 

diperoleh data berturut-turut adalah 1,35; 0,15 dan 1,81% dengan rata-rata 1,10%. Pemanasan dengan kukus 

(steam) menghasilkan data berturut-turut adalah 0,15; 8, dan 0,15% dengan rata-rata 2,77%, sedangkan cara 

rebus berturut-turut adalah 1,33; 2,67 dan 0,27% dengan rata-rata 1,42%.  

Hasil analisis varians variabel uji cross cut pada Tabel 5 menunjukkan bahwa interaksi faktor metode 

dan lama pemanasan menunjukkan pengaruh  berbeda nyata (taraf 5%). Bila terjadi pengaruh interaksi antara 

faktor metode dan lama pemanasan, ini berarti bahwa dua faktor perlakuan dalam penelitian akan selalu 

berkombinasi atau berinteraksi dalam memberikan pengaruh pada suatu variabel penelitian. Oleh karenanya tren 

atau kecenderungan pengaruh (efek) faktor tunggal tidak dapat atau sangat sulit dideteksi. Dengan demikian hasil 

analisis varians pada Tabel 4 dengan bukti bahwa terjadi interaksi faktor metode dan lama perlakuan pemanasan 

kayu hanya akan memberikan  kesimpulan bahwa nilai variabel cross cut yang tertinggi atau terendah diperoleh 

pada kombinasi perlakuan tertentu. Seperti yang diuraikan dalam cara uji cross cut, maka keberhasilan perekatan 

bahan finishing pada permukaan kayu ditandai dengan absennya pelepasan kisi-kisi bahan finishing. Dengan 

demikian makin sedikit kisi bahan finishing yang lepas makin baik perekatan bahan finishing. Oleh karenanya nilai 
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cross cut terendah menunjukkan keberhasilan perekatan bahan finishing. Berdasarkan data pada Tabel 3 maka 

nilai cross cut  yang terendah dihasilkan oleh kombinasi oven dengan lama pemanasan 2 jam serta kombinasi 

metode kukus dan lama pengukusan 1 dan 3 jam sebesar 0,15. Nilai cross cut pada papan kayu jati yang tidak 

diperlakukan dengan pemanasan (kontrol) menghasilkan nilai rata-rata 2,15%. Dengan demikian metode 

pamanasan kayu yang diterapkan secara garis besar mampu menekan kegagalan finishing (Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Variasi Nilai Cross Cut Test pada Kayu Jati Rakyat 

 

Pengujian delamination test bertujuan untuk menguji ketahanan bahan lapisan finishing terhadap 

perubahan kelembaban. Delaminasi ditunjukkan oleh banyaknya lapisan film bahan finishing yang mengelupas 

setelah dilakukan pengujian. Hasil pengujian delamination test pada Tabel 3 menunjukkan bahwa metode oven 

dengan lama 1, 2, dan 3 jam berturut-turut adalah 2,29, 0,86, dan 0,41%. Metode steam dengan lama 1, 2, dan 

3 jam menunjukkan delaminasi berturut-turut sebesar 0,85, 1,62, dan 1,20%, sedangkan untuk cara rebus 

berturut-turut adalah 1,63, 2,88 dan 2,11%. Nilai rata-rata delamination test pada kontrol yaitu 2,58%.  

Hasil analisis varians pada Tabel 5 menunjukan bahwa interaksi cara dan lama waktu pemanasan 

menunjukan pengaruh yang nyata pada nilai delaminasi. Hasil ini sejalan dengan pengaruh kombinasi faktor 

pada cross cut test. Dengan demikian delaminasi ditentukan oleh kombinasi faktor dalam penelitian. Delaminasi 

yang paling kecil dihasilkan oleh kombinasi metode oven dengan lama pemanasan 3 jam serta kombinasi 

metode kukus dan lama pengukusan 1 jam(Gambar 2). Hal ini sejalan dengan hasil uji Cross Cut dimana 

metode oven dan metode kukus dengan kombinasi lama pemanasan oven dan pengukusan pada  1 dan 3 jam 

saja yang mampu menghasilkan sifat finishing yang paling baik  
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Oven 1.35 0.15 1.81
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Gambar 2. Delaminasi Bahan Finishing Kayu Jati Rakyat setelah Pemanasan 

 

Data kualitatif sifat pengamatan pada kisi-kisi lapisan film bahan finishing pada pengujian cross cut 

menunjukkan bahwa garis iris lapisan film bahan finishing masuk kategori baik. Dominasi sifat pada seluruh 

metode yaitu oven, kukus dan rebus dengan tiga aras lama pemanasan yaitu 1, 2 dan 3 jam pada umumnya baik. 

Hasil cukup terjadi pada metode kukus 2 jam yang sejalan dengan nilai cross cut yang paling tinggi dalam 

penelitian sebesar 8%. 

Coin test dilakukan untuk mengetahui fleksibilitas (kegetasan) suatu cat terhadap substrat (kayu, besi, 

dan rotan) ataupun lapisan cat dibawahnya. Pengujian ini dilakukan sesuai standar pengujian dari PT. Sunjaya 

Coating Perdana karena untuk mengetahui tingkat fleksibilitas lapisan finishin. Sementara ini belum ada standar 

internasional maupun standar nasional Indonesia. Fleksibilitas adalah kemampuan lapisan finishing untuk 

menyesuaikan diri terhadap perubahan bentuk tanpa mengalami keretakan atau kehilangan kekuatan rekatnya 

(Anonim, 1995). Data kualitatif parameter pengujian coin test pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tiga metode 

pemanasan yaitu oven, kukus dan rebus dengan lama pemanasan 1 jam menghasilkan sifat baik, tidak berwarna 

putih dan cukup fleksibel, bunyi yang ditimbulkan sangat pelan dan cenderung kenyal. Perpanjangan lama 

pemanasan pada ketiga metode yaitu oven, kukus dan rebus menghasilkan sifat sangat bagus, tidak berwarna 

putih dan sangat fleksibel dengan tanda tidak berbunyi getas sewaktu digores. Data kualitatif  coin test pada 

sampel kontrol menunjukkan hasil baik. Dengan demikian perlakuan pemanasan mampu meningkatkan sifat 

finishing kayu jati dari hutan rakyat. Berdasarkan dominansi hasil pengujian coin test, maka dapat dilihat bahwa 

metode kukus dan rebus mampu menurunkan sifat kegetasan lapisan finishing lebih baik dibandingkan dengan 

metode oven. 
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KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Interaksi antara metode dan lama pemanasan berpengaruh sangat nyata terhadap nilai delamination 

test serta berpengaruh nyata terhadap nilai cross cut test. Nilai delamination test terendah diperoleh 

pada cara oven selama 3 jam yaitu sebesar 0,41%. Nilai cross cut test terendah didapat pada cara 

oven selama 2 jam serta steam selama 1 dan 3 jam yaitu sebesar 0,15%. 

2. Pengamatan visual uji cross cut dan audio visual pada uji coin menunjukkan kombinasi faktor metode 

dan lama pemanasan meningkatkan sifat perekatan bahan finishing.  
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