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ABSTRAK 

Salah satu sifat perlu diperhatikan untuk produk akhir berupa papan panel adalah 
sifat perekatannya. Sifat tersebut bisa dievaluasi dengan mempelajari sifat kimianya yaitu 
kelarutan dalam air dingin, keasaman serta kapasitas penyangganya. Sampel penelitian 
berasal dari 8 pohon jati berumur muda (8 dan 22 tahun) dari hutan rakyat di Jogja serta 5 
pohon jati berumur 51 tahun dari Perhutani di Randublatung. Bagian yang dipakai adalah 
pangkal pohon yang dibagi menjadi teras (luar, tengah, dalam), gubal (dalam dan luar), dan 
kulit. Kadar kelarutan air dingin mengacu pada standar ASTM. Kapasitas penyangga asam 
(KPA) ditentukan dengan titrasi NaOH 0,05 N dari pH awal sampai mencapai pH 10 
sedangkan kapasitas penyangga basa (KPB) dengan titrasi H2SO4 dari pH awal sampai ke 
pH 3. Kapasitas penyangga total (KPT) dan relatif (KPR) dihitung dari penjumlahan dan rasio 
antara KPA dan KPB. Kadar kelarutan air dingin (1,5 – 7,6 %) dipengaruhi secara nyata oleh 
faktor arah radial sedangkan nilai pH (4,8 – 6,8) dipengaruhi secara nyata oleh faktor umur 
dan arah radial. Kisaran rerata nilai KPA 0,0046-0,0095 ml/ml ; KPB 0,0056-0,0104 ml/ml ; 
KPT 0,0102-0,0199 ml/ml ; dan KPR 0,48-1,82. Faktor umur berpengaruh nyata terhadap 
KPA, KPB, dan KPT dimana nilai tertinggi diamati pada umur 51 tahun. Dengan analisa 
korelasi, didapatkan bahwa nilai pH di bagian kulit kayu berkorelasi dengan derajat moderat 
dengan parameter kadar kelarutan pada air dingin (r = -0,63) serta nilai KPR (r = -0,54).  

Kata kunci: Tectona grandis, pH, kapasitas penyangga, ekstraktif, perekatan

PENDAHULUAN

Objek dari penelitian ini adalah kayu jati (Tectona grandis) yang juga merupakan 
komoditas utama kelompok kayu keras di Indonesia. Setelah bertahun-tahun pasokan kayu 
jati umumnya dari hutan tanaman Perhutani, lambat laun sejak dua dekade terakhir ini  
banyak digunakan  kayu jati dari hutan rakyat yang dipanen lebih awal atau masih muda. 
Kayu muda yang diasumsikan banyak mengandung gubal atau kayu juvenil diduga akan 
berpengaruh pada kualitas kayunya. Beberapa penelitian pada sifat kimia kayu jati berumur 
muda dari hutan rakyat sudah dilakukan dengan bahasan ekstraktif dan ketahanan rayapnya 
(Lukmandaru dan Takahashi 2008; 2009) atau sifat ketahanan  jamurnya (Bhat dan Florence 
2003). 

Kayu jati telah digunakan dalam berbagai produk, diantaranya produk yang 
memerlukan perekatan untuk kayu pejal maupun limbahnya. Jati sendiri termasuk spesies 
yang susah untuk direkat karena zat ekstraktif dan kandungan mineralnya (Kanazawa et al. 
1978). Apabila memakai perekat urea formaldehida (UF), nilai pH dan kapasitas penyangga 
asam berkorelasi kuat pada lamanya pengerasan perekat yang dicampur dengan tepung 
kayu (Johns dan Niazi 1980). Lama pengerasan perekat UF dipengaruhi oleh kapasitas 
penyangga asam mutlak dan  rasio kapasitas penyangga asam terhadap basa (Xing et al. 
2004). Nilai pH beserta kadar ekstraktif terlarut air panas, kapasitas penyangga basa, dan 
rasio kapasitas penyangga asam terhadap basa merupakan empat parameter yang 
berpengaruh pada kompatibilitas kayu-semen (Hachmi dan Moslemi 1990).  

Pada penelitian kali ini, telah dievaluasi beberapa sifat yang berpengaruh pada 
perekatan pada dua kelompok umur pohon jati dari hutan rakyat serta pembanding kayu dari 
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hutan tanaman Perhutani. Faktor yang diuji adalah umur pohon beserta arah radialnya dari 
kulit menuju empulur, Hubungan antar parameter juga dibahas berdasar arah radial pohon. 

 
 BAHAN DAN METODE 

Penyiapan Bahan 
Sampel pohon diambil dari hutan rakyat Gunung Kidul, Jogja yaitu pohon berumur 8 

tahun (5 pohon) dan 22 tahun (4 pohon). Sebagai pembanding, 5 pohon kelas umur VI   (51 
tahun) diambil dari hutan tanaman Perhutani, Randublatung. Pada setiap pohon tersebut 
diambil piringan kayu (disk) setebal 5 cm pada ketinggian sekitar 1 m dari permukaan tanah. 
Selanjutnya, pada setiap disk tersebut, diambil serbuk kayunya untuk analisa kimia sesuai 
arah radial (kulit, gubal luar, gubal dalam, teras luar, teras tengah, dan teras dalam). Karena 
keterbatasan ukuran, teras tengah dan dalam tidak didapatkan pada kayu umur 8 tahun, 
sedangkan pada umur 51 tahun tidak diambil bagian gubal dalam karena persentase gubal 
yang rendah. Serbuk kayu untuk analisis kimia dihaluskan sampai ukuran 40-60 mesh. 

Penentuan kelarutan dalam air dingin 
Pengukuran mengacu ASTM D-1110-84. Serbuk kayu sebanyak 2 g setara berat 

kering tanur direndam dengan aquades (300 ml) selama 48 jam. Selanjutnya dilakukan 
penyaringan, dan dikeringkan sampai mencapai berat konstan. Kelarutan dalam air dingin 
dihitung dari persen kehilangan berat serbuk kering dari berat awal serbuk. 

Penentuan Nilai pH 
Serbuk kayu sebanyak 1 g setara berat kering tanur direndam dengan aquades (20 

ml) selama 24 jam. Selanjutnya dilakukan penyaringan sehingga didapatkan filtrat yang 
kemudian diukur nilai pH-nya dengan alat pHTestr 10. Pengukuran dilakukan dengan 2 kali 
ulangan. 

Penentuan Nilai Kapasitas Penyangga 
Pengukuran kapasitas penyangga dilakukan menurut Adamopoulos et al. (2005) 

dengan sedikit modifikasi. Filtrat dari pengukuran nilai pH (kira-kira 15 ml) diukur volume 
senyatanya dan dilakukan titrasi. Kapasitas penyangga asam (KPA) didefinisikan sebagai  
jumlah (ml) NaOH yang dibutuhkan untuk meningkatkan pH awal dari 1 ml larutan sampel 
sampai mencapai pH 10. Titrasi dilakukan dengan NaOH 0,05 N sehingga nilai KPA 
merupakan jumlah ml titrasi dikalikan dengan normalitas larutan. Perhitungan yang sama 
juga diterapkan pada penentuan kapasitas penyangga basa (KPB) dengan menggunakan 
larutan asam sulfat (H2SO4) 0,05 N untuk menurunkan pH awal ke pH 3. Kapasitas 
penyangga total (KPT) merupakan penjumlahan KPA dan KPB.  Kapasitas penyangga relatif 
(KPR) adalah perbandingan antara KPA dan KPB. 

Analisis Statistik 
 Pengaruh faktor umur dan arah radial pada nilai pH maupun kapasitas penyangga 
dihitung dengan analisis variansi (ANOVA) dwi-arah univariat. Pengaruh dianggap nyata 
pada tingkat 95 %. Uji lanjut untuk menunjukkan kelompok yang berbeda menggunakan uji 
perbandingan berganda Duncan.  Korelasi Pearson digunakan untuk menilai keeratan 
hubungan antara parameter yang diteliti. Seluruh perhitungan statistik menggunakan 
program SPSS versi 10.0.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kelarutan dalam air dingin dan nilai pH 
Kisaran kelarutan dalam air dingin (KAD) sebesar 1,5 – 7,6 % dan nilai pH sebesar 

4,8 – 6,8. Nilai KAD yang diperoleh tersebut lebih tinggi dari data sebelumnya  (Martawijaya 
et al. 2005), serta dalam kisaran data sebelumnya; Fengel dan Wegener 1989, Windeisen et 
al. 2003, ) 

Berdasarkan hasil analisa sidik ragam (Tabel 1), tidak didapatkan adanya interaksi 
antara faktor umur dan arah pada KAD dan nilai pH. Secara terpisah, faktor arah radial 
berpengaruh nyata pada 2 parameter tersebut sedangkan faktor umur berpengaruh pada 
nilai pH. Apabila diuji lanjut, perbedaan nyata hanya terjadi antara bagian kulit (4-8 %) dan 
kayu (1-3 %) serta antara gubal luar (2,94 %) dan teras dalam (1,70 %) serta antara umur 8 
tahun dan yang lebih tua (Gambar 1). Pada rerata nilai pH (Gambar 2), umur 51 tahun 
memberikan nilai pH terendah (pH = 5,2) atau lebih asam dibandingkan umur muda (pH = 
6,0-6,2). Pada arah radial, kayu teras, khususnya teras tengah dan teras dalam memberi pH 
terendah (pH = 5,2), sedangkan bagian gubal memberi nilai lebih tinggi (pH = 6,7). Apabila 
nilai keseluruhan dua paramater tersebut dihubungkan, maka nilai derajat korelasinya sangat 
rendah (Tabel 2). Bila dilakukan korelasi berdasarkan pada masing-masing arah radial 
kayunya, derajat hubungan tertinggi didapatkan antara nilai pH dan KAD di bagian kulit (r = -
0,63). Nilai korelasi negatif menunjukkan semakin tinggi kadar KAD maka nilai pH akan turun. 

  
Tabel 1. Analisis variansi nilai kelarutan dalam air dingin dan pH  pada kayu jati 

Sumber variasi Derajat bebas Kelarutan dalam air 
dingin 

pH 

Umur 
Arah radial 
Umur x Rad 
Eror 
Total 

2 
5 
7 

50 
65 

0.10 ns  
0.001>** 
0,41 ns 

0.001>** 
0.03* 
0.37 ns 
---- 
 

 
Keterangan :  ** = nyata dalam taraf uji 1 %     
  *   = nyata dalam taraf uji 1 %     
 ns  = non significant 
 

 
Gambar 1. Kadar kelarutan dalam air dingin kayu jati berdasarkan posisi radial   

(a) dan umur (b) dengan error bar sebagai standar deviasi. Huruf yang sama menandakan 
tidak ada beda nyata pada taraf uji 5 %. 
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Gambar 2a-b. Nilai pH berdasar faktor umur (a) dan arah radial (b) pada kayu jati dengan 

error bar sebagai standar deviasi. Huruf yang sama dalam satu grafik  
menandakan tidak ada beda nyata pada taraf uji 5 % 

 
Tabel 2. Koefisien korelasi Pearson (r) antara kelarutan dalam air dingin dan nilai pH 

 
Parameter Nilai pH 

Kadar kelarutan dalam air dingin (semua bagian) 
Kadar kelarutan dalam air dingin di kulit 
Kadar kelarutan dalam air dingin di gubal 
Kadar kelarutan dalam air dingin di teras 

-0.19 
-0.63* 
-0.56* 
-0.07 

 
Berdasarkan kepraktisannya, dalam penelitian ini KAD diukur sebagai pengganti 

kelarutan dalam air panas. Selain karena kepraktisan, adalah karena keingintahuan akan 
hubungan KAD dengan parameter-parameter lainnya karena asumsi perilaku KAD tidak 
akan jauh berbeda dengan kelarutan dalam air panasnya. Komponen yang terlarut dalam 
ekstraksi air dingin meliputi adalah tanin, getah-getahan, gula-gula, dan zat-zat warna 
(ASTM 2002). Secara umum, kadar ekstraktif di kulit lebih tinggi daripada kayu pada 
berbagai spesies (Fengel dan Wegener 1989), sedangkan tingginya kadar ekstraktif dalam 
gubal dibandingkan terasnya diduga karena gubal sebagai sel yang masih hidup 
mengandung lebih banyak gula atau karbohidrat. Secara teoritis,keasaman kayu disebabkan 
dari ion-ion yang dilepaskan terutama dari asam-asam organik dalam bentuk bebas maupun 
terikat dari ekstraktif atau polisakarida non-selulosa, serta fenol-fenol sederhana maupun 
kompleks.  Nilai pH yang lebih rendah di teras dibandingkan gubal diasumsikan karena 
kadar fenol maupun ekstraktif lainnya akan lebih tinggi di daerah teras.  

Nilai korelasi yang moderat menunjukkan semakin tinggi kadar KAD akan 
menurunkan nilai pH diduga karena peranan zat tanin dalam kulit kayu. Meski nilai korelasi 
tertinggi didapatkan pada bagian kulit, hal tersebut menunjukkan bahwa umur pohon sedikit 
banyak berpengaruh. Pada umur muda, berdasar fakta di atas, nilai pH akan lebih sukar 
diramal oleh nilai kelarutan dalam air dinginnya dibanding umur tua. Pada kayu gubal, 
korelasinya juga nyata meski tidak sebesar pada kulit sedangkan pada teras korelasinya 
sangat lemah. Penelitian lanjutan mengenai pengaruh ekstraktif khususnya senyawa fenol, 
senyawa non-selulosa atau zat inorganik terhadap nilai pH pada kayu jati perlu dilakukan 
untuk menjelaskan fenomena tersebut.  

Dari aspek perekatan kayunya, nilai pH rendah akan mempercepat pengerasan 
perekat UF selama pengempaan panas papan partikel (Maloney 1993). Sebelumnya diteliti 
bahwa nilai pH juga berkorelasi bagus dengan  waktu pengerasan dari perekat UF (Slay et al.
1980). Tidak ada kisaran lebar antar bagian di zona teras tentunya akan menghasilkan 
respons yang seragam bila bagian tersebut direkat. Lain halnya pada kompatibilitas kayu-
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semen, dimana pH rendah cenderung menghambat kristalisasi dibanding pH tinggi (Hachmi 
dan Moslemi 1990). Perlu dicatat bahwa jati umur muda banyak mengandung kayu gubal. 
Nilai pH gubal jati yang mendekati netral cukup menguntungkan apabila dipakai untuk papan 
semen jika merujuk studi yang dilakukan oleh Gnanaharan dan Dhamodaran (1985).  

Kapasitas Penyangga 
Dari hasil pengamatan, diperoleh kisaran KPA 0,0046-0,0095 ml/ml ; KPB 0,0056-

0,0104 ml/ml ; KPT 0,0102-0,0199 ml/ml ; dan KPR 0,48-1,82. Di beberapa bagian kayu nilai 
KPB lebih besar dibanding KPA meski secara umum nilai KPA di jati masih sedikit lebih 
tinggi dibandingkan nilai KPB. Kecuali nilai rerata pada kayu umur 51 tahun yang lebih tinggi, 
nilai yang berkesesuaian masih dalam kisaran dari kayu mangium  (Lukmandaru et al. 2010), 
maupun pada Robinia pseudoacacia (Adamopoulous et al. 2005).  

Dari hasil analisa sidik ragam (Tabel 3), pada semua parameter kapasitas penyangga 
tidak diamati interaksi antara umur dan arah radial. Faktor umur berpengaruh sangat nyata 
pada semua parameter kecuali kapasitas penyangga relatif. Dari uji lanjut, nilai KPA, KPB 
dan KPT memberikan pola yang sama dimana nilai tertinggi diperoleh pada umur 51 tahun 
sedangkan rerata nilai umur 8 dan 22 tidak berbeda nyata (Gambar 3). Nilai rerata tertinggi 
pada umur 51 tahun untuk parameter KPA, KPB, dan KPT secara berturutan adalah 0,0073 ; 
0,0104 ; dan 0,0173 ml/ml. Tidak seperti yang diharapkan, faktor arah radial ternyata tidak 
berpengaruh nyata, yang hal ini disebabkan tingginya variasi dalam satu bagian batang. 
Pada kulit misalnya, KPA berkisar antara 0,0046-0,0104 ml/ml, sedangkan di teras antara 
0,0054-0,0176 ml/ml. 

KPA merupakan jumlah basa kuat yang harus ditambahkan untuk mengubah nilai pH 
satu unit pengukuran dalam 1 lt larutan sedangkan KPB adalah jumlah asam kuat yang 
harus ditambahkan  mengubah nilai pH satu unit pengukuran dalam 1 lt larutan. Dalam 
prakteknya, perlu nilai pH yang rendah untuk membantu proses pengerasan perekat UF, 
sehingga diperlukan suatu katalisator untuk mencapai pH tertentu. Nilai KPA relatif tinggi 
pada umur 51 tahun bukan merupakan suatu keuntungan karena akan dibutuhkan katalis 
asam yang lebih banyak untuk mengurangi nilainya ke tingkat optimum. Korelasi positif 
antara lama pengerasan perekat UF dengan KPA pada beberapa spesies telah diamati oleh 
Johns dan Niazi (1980), dalam artian semakin tinggi KPA maka akan mempersulit proses 
perekatan. Nilai KPA pada kayu muda dari hutan rakyat relatif rendah merupakan 
keuntungan apabila dipakai dalam produk panel.  

Dari hasil analisis korelasi (Tabel 4), apabila nilai kapasitas penyangga dihubungkan 
dengan nilai pH-nya, derajat hubungan tertinggi diamati pada kulit (r = -0,54) dengan 
parameter KPR meski KPR sendiri tidak secara nyata dipengaruhi oleh faktor arah radial dan 
umur pohon. Nilai korelasi negatif berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pH seiring 
dengan penurunan nilai KPR. KPR merupakan indikator efisiensi KPA terhadap KPB dalam 
suatu larutan. Xing et al. (2004) mengamati bahwa lama pengerasan UF akan diperpendek 
dengan kenaikan KPR. Dalam penelitian ini, nilai KPR tidak dipengaruhi secara nyata oleh  
umur maupun arah radial. Sampel yang diteliti menunjukkan nilai rerata KPR kayu jati di 
bawah 2,5. Dalam studinya, Hachmi dan Moslemi (1990) mendapatkan fakta spesies dengan 
kadar ekstraktif di atas 7 % dan KPA kurang dari 2,5 dianggap tidak cocok untuk papan 
semen.  
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Tabel 3. Analisis variansi kapasitas penyangga dengan faktor provenans dan  
arah radial kayu Acacia mangium . 

 
Sumber 
variasi 

Derajat 
bebas 

KPA  KPB KPT KPR 

Umur 
Arah radial 
Umur x Rad 
Eror 
Total 

2 
5 
7 

50 
65 

0.01> ** 
0.92 ns 
0.97 ns 
---- 
 

0.01> ** 
0.74 ns 
0.81 ns 
---- 

0.01> ** 
0.81 ns 
0.93 ns 
------ 

0.46 ns 
0.33 ns 
0.24 ns 
----- 

 
Keterangan :  
PA  = kapasitas penyangga asam      
KPB  = kapasitas penyangga basa 
KPT  = kapasitas penyangga total      
KPR  = kapasitas penyangga rela 
**  = nyata dalam taraf uji 1 %    
*   = nyata dalam taraf uji 1 %     
ns  = non significant 

 

 
Gambar 3a-b. Nilai kapasitas penyangga asam (a) dan basa (b) berdasar faktor umur (pada 

kayu jati dengan error bar sebagai standar deviasi. Huruf yang sama dalam  
satu grafik menandakan tidak ada beda nyata pada taraf uji 5 %. 
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Tabel 4. Koefisien korelasi Pearson (r) untuk nilai pH dan kapasitas penyangga 

Parameter 

Nilai pH (semua bagian) 
Nilai pH di kulit 
Nilai pH di gubal 
Nilai pH di teras 

Kadar kelarutan dalam air dingin (semua 
bagian) 
Kadar kelarutan dalam air dingin di kulit 
 
Kadar kelarutan dalam air dingin di gubal 
 
Kadar kelarutan dalam air dingin di teras 

KPA 

-0.29* 
 -0.16 
 -0.25 
 -0.35 

-0.00 

0.01 

0.47* 

-0.04 

KPB 

-0.30* 
 -0.03 
 -0.31 
-0.40* 

-0.05 

-0.10 

0.36 

-0.15 

KPT 

-0.29* 
 -0.10 
 -0.28 
-0.37* 

0.00 

-0.03 

0.44* 

-0.06 

KPR 

 -0.22 
-0.54* 
 -0.10 
 -0.04 

-0.13 

0.33 

-0.03 

0.07 

        Bila kapasitas penyangga dihubungkan dengan kadar kelarutan dalam air dingin
maka tidak ada hubungan yang kuat meski cukup nyata (Tabel 4). Dengan demikian, nilai
pH atau kadar kelarutan dalam air dingin yang tinggi tidak secara otomatis akan
menyebabkan KPA atau KPB rendah, demikian pula sebaliknya. Pola yang sama juga
diamati pada hubungan antara nilai pH dan KAD. Hasil ini diinterpetasikan bahwa nilai
kapasitas penyangga di kayu jati dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor yang saling
berkaitan, hal ini diperkuat oleh korelasi antara data secara keseluruhan (kulit, gubal, teras)
bila digabung nilainya rendah. Sebagai penelitian lebih lanjut, penambahan parameter
seperti zat anorganik, komponen hemiselulosa serta analisis multivariat perlu dilakukan
untuk menjelaskan fenomena tersebut. 

KESIMPULAN 

1. Kisaran rerata kadar kelarutan dalam air dingin sebesar 1,5 – 7,6 %, yang dipengaruhi
secara nyata oleh faktor arah radial. Nilai rerata tertinggi didapatkan pada bagian kulit. 

2. Kisaran rerata nilai pH sebesar 4,8 – 6,8 yang dipengaruhi secara nyata oleh faktor umur
dan arah radial. Nilai rerata terendah diamati pada bagian teras tengah dan umur 51
tahun. 

3. Kisaran rerata nilai kapasitas penyangga asam (KPA) 0,0046-0,0095 ml/ml ; kapasitas
penyangga basa (KPB) 0,0056-0,0104 ml/ml ; kapasitas penyangga total (KPT) 0,0102-
0,0199 ml/ml ; dan kapasitas penyangga relatif (KPR) 0,48-1,82. Faktor umur
berpengaruh nyata terhadap KPA, KPB, dan KPT dimana nilai tertinggi diamati pada
umur 51 tahun. 

4. Kadar kelarutan dalam air dingin berkorelasi moderat dengan nilai pH di bagian kulit dan
gubal. 

5. Nilai pH berkorelasi moderat dengan kapasitas penyangga relatif di bagian kulit. 
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